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                Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА

На основу члана 169б Закона о пореском поступку и порес-
кој 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. глас-
ник РС“, бр. 2/19) и Закључка Комисије за давање саглас-
ности 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: Минис-
тарство финансија - Пореска управа, Београд, Саве Маш-
ковића 3-5

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: управно-правни послови 
редовне и принудне наплате, у звању 

виши порески саветник
Централа, Сектор за наплату, Одељење 

за наплату, са седиштем Централа
4 извршиоца

Опис послова: Припрема годишње, динамичке и посеб-
не планове наплате јавних прихода, извештаје и инфор-
мације у вези редовне и принудне наплате јавних прихо-
да основних активности. Припрема нацрте методолошких 
и других упутстава за редовну и принудну наплату јавних 
прихода. Припрема нацрте закључака за одређивање про-
даја непокретности непосредном погодбом. Врши обраду 
примљених захтева за одлагање плаћања пореске обавезе 
по којима одлуку доноси министар финансија, директор 
Пореске управе и помоћник директора Сектора за напла-
ту. Припрема одговарајуће акте по предметима примље-
ним од Министарства финансија, других државних органа, 
филијала и пореских обвезника која се односе на послове 
редовне и принудне наплате пореске обавезе. Сарађује 
са шефовима надлежних Одсека за наплату, начелником 
наплате у Центру за велике пореске обвезнике и руково-
диоцима наплате у филијалама по питањима редовне и 
принудне наплате, по налогу начелника одељења. Припре-
ма захтеве за давање објашњења од стране Министарства 
финансија за примену појединих одредби у вези принудне 
наплате јавних прихода. Учествује у праћењу извршења 
годишњих, динамичких и посебних планова редовне и при-
нудне наплате пореске обавезе. Обавља и друге послове 
по налогу начелника одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за рад на овом рад-
ном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место: виши инспектор за 
обавештајни рад, у звању порески 

саветник I
Централа, Сектор пореске полиције, 

Одељење оперативне аналитике, Одсек 
за обавештајни рад и процену ризика, са 

седиштем Централа
2 извршиоца

Опис послова: Обавља мање сложене обавештајне 
послове у циљу сузбијања пореског криминалитата. Иден-
тификује, прикупља, вреднује и обједињује обавештај-
не податке и информације који упућују на постојање 
сумње да је извршено пореско кривично дело, односно 
да је одређено лице извршилац таквог кривичног дела, 

и друге околности и сазнања која се односе на послове 
из надлежности Пореске полиције. У складу са закони-
ма и овлашћењима пореске полиције, обавештајна саз-
нања прикупља уз примену обавештајно и криминалис-
тичких метода: непосредним опажањем, опсервацијом и 
оптичким снимањем, прикупљањем и документовањем 
чињеница и података на терену; информативним разго-
вором, ангажовањем спољних сарадника (информато-
ра). Ангажује спољне сарадник у оним срединама, објек-
тима, пунктовима и местима где се врше или се очекује 
вршење пореских кривичних дела, где се окупљају лица 
која таква кривична дела врше или где се на било који 
начин манифестују последице или имовинска корист од 
вршења пореских кривичних дела.На основу прикупље-
них обавештајних сазнања сачињава писани оперативни 
извештај, који садржи оперативне податке о лицима, гру-
пама, објектима, криминалним активностима, појавама и 
догађајима прикупљеним из отворених и затворених изво-
ра. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању 
за конкретан догађај у вези са извршењем кривичног 
дела или извршиоца, на основу које се врше даље опе-
ративне провере у циљу прибављања конкретних доказа 
за кривичну пријаву.Помаже текућим оперативним про-
верама (истрагама) у сузбијању пореских кривичних дела 
оперативном анализом и обавештајним истраживањем. 
Укрштањем и преклапањем оперативних података са дру-
гим из доступних база података, уз коришћење савреме-
них аналитичких метода и техника и софтверских пакета, 
израђује безбедносни профил и процену ризика пореског 
обвезника, оперативно - аналитички материјал по опера-
тивним предметима, обрадама и истраживањима презен-
тује резултате носиоцу оперативног предмета и другим 
овлашћеним лицима Пореске полиције са којима предузи-
ма конкретне мере и активности везано за предмет у раду 
у циљу прикупљања доказа и документовања кривичних 
дела. На основу процене ризика селектује високоризичне 
привредне субјекте, за које врше оперативне провере на 
терену у циљу идентификације тзв. „фантом“ и „перач-
ких“ предузећа. Непосредно учествује у свакодневном 
раду оперативних тимова на расветљавању пореских кри-
вичних дела и заједно с поступајућим инспекторима ради 
на предметима који се односе на сузбијање организованог 
финансијског криминала. Дужан је да полицијске послове 
врши у условима повећане опасности за живот и здравље, 
да по налогу главног инспектора ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. У 
извршавању послова, дужан је да се придржава начела 
законитости, истинитости, тајности, објективности, ефи-
касности и рационалности у раду, заштите извора и саз-
нања, као и других начела и принципа криминалистике. 
Непосредно је одговоран за заштиту тајности података, 
њихову правовремену и тачну обраду и унос у одгова-
рајућу базу података. Спроводи мере заштите садржаја 
предмета у складу са упутством и методологијом и одго-
воран је за чување тајности и поверљивости података 
везано за рад Одсека, обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање 5 година, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

3. Радно место: инспектор пореске 
полиције, у звању порески саветник, 

Централа
Сектор пореске полиције, Одељење 

оперативне аналитике, Одсек за 
аналитику и информатичку подршку, са 

седиштем Централа
1 извршилац

Опис послова: Обавља мање сложене послове анализе 
кривичних пријава које је поднела Пореска полиција, прати 
ток и исход поступка по поднетим кривичним пријавама, 
врши анализу појавних облика пореских кривичних дела, 
прати и анализира резултате спроведене обуке инспекто-
ра. Сачињава периодичне извештаје о раду Сектора порес-
ке полиције и организационих јединица у Сектору, учест-
вује у изради општих аката, упутстава и инструкција из 
надлежности Сектора; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање 
из научне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, радно иску-
ство у струци од најмање 3 године, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

4. Радно место: виши инспектор за 
оперативни рад, у звању порески 

саветник I
Централа, Сектор пореске полиције, 
Оперативно одељење Београд, Одсек 
Београд 1 за спровођење оперативних 

акција у оперативном одељењу, са 
седиштем Београд

2 извршиоца
Опис послова: Обавља послове у вези са сложеним опе-
ративним предметима, као и предметима који се односе на 
сузбијање сиве економије, који се раде у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државним органима, непосредно 
учествује у повременим и сталним акцијама у циљу суз-
бијања и праћења одређене криминалне делатности која 
се предузимају на локалном нивоу. У складу са законима 
и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује 
мере и радње чији је циљ прикупљање информација опе-
ративног и доказног значаја о мање сложеним пореским 
кривичним делима и откривању њихових извршилаца, 
као и интересантним појавама у вези са пореским кривич-
ним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објекти-
ма, криминалним активностима, појавама и догађајима 
прикупуљеним из отворених и затворених извора. Опера-
тивну информацију сачињава одмах по сазнању везаном 
за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан 
догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном 
кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садр-
жини захтева проверавање и примену оперативних сред-
става и мера. По задужењу са предметом а пре почетка 
обављања непосредног оперативног рада сачињава опе-
ративни план рада. Ради расветљавања пореских кривич-
них дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, 
документује и врши провере веродостојности података до 
којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз при-
мену принципа криминалистике и коришћење оператив-
но-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и мето-
да рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања 
обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед 
одређених објеката и просторија, превозних средстава, 
путника и пртљага када се основано може претпостави-
ти да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
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условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање 
из научне 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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, oдносно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

5. Радно место: инспектор за оперативни 
рад, у звању порески саветник, Централа

Сектор пореске полиције, Оперативно 
одељење Београд, Одсек Београд 1 

за спровођење оперативних акција у 
оперативном одељењу, са седиштем 

Београд
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним 
оперативним предметима, као и предметима који се односе 
на сузбијање сиве економије, а раде се у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државниим органима, непосредно 
учествује у сталним акцијама у циљу сузбијања и праћења 
одређене криминалне делатности која се предузимају на 
локалном нивоу. У складу са законима и овлашћењима 
пореске полиције, непосредно примењује мере и радње 
чији је циљ прикупљање информација оперативног и 
доказног значаја о мање сложеним пореским кривичним 
делима и откривању њихових извршилаца, као и интере-
сантним појавама у вези са пореским кривичним делима. 
Сачињава писани оперативни извештај, који садржи опе-
ративна сазнања о лицима, групама, објектима, криминал-
ним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним 
из отворених и затворених извора. Оперативну инфор-
мацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично 
дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али 
не располаже са довољно доказа о извршеном кривич-
ном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини 
захтева проверавање и примену оперативних средстава и 
мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања 
непосредног оперативног рада сачињава оперативни план 
рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и при-
купљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и 
врши провере веродостојности података до којих је дошао, 
коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа 
криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, тех-
ничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и 
саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чиње-
ницама и околностима; врши преглед одређених објеката и 
просторија, превозних средстава, путника и пртљага када 
се основано може претпоставити да се могу пронаћи пред-
мети који могу послужити као доказ у откривању пореских 
кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређе-
них објеката и транспортних средстава као и безбедоносно 
интересантних пунктова где се основано може очекива-
ти документовање података од значаја за расветљавање 
пореских кривичних дела; остварује увид у документацију 
државних органа, предузећа, радњи и других правних 
лица; врши претрес стана пословних и других просторија, 
превозних средстава и лица на основу претходно при-
бављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага 
за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да 
ће се проналаском тачно одређених лица или ствари раз-
јаснити спорне околности; привремено одузме предмете 
који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради 
саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела 
које му се ставља на терет, позива осумњиченог захте-
вајући његово принудно довођење; обавља друге потраж-
не и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу 
прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са 
доказима проистеклим из оперативног поступања и под-
носи је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих 
радњи, утврди да одређене чињенице и околности које 
могу бити од интереса за кривични поступак, без довољ-
но елемената за постојање основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и 
достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службе-
ном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 

да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање 
из научне 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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

6. Радно место: млађи инспектор за 
оперативни рад, у звању млађи порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 
Оперативно одељење Београд, Одсек 

Београд 1 за спровођење оперативних 
акција у оперативном одељењу, са 

седиштем Београд
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним 
оперативним предметима, непосредно учествује у раду по 
оперативним предметима по којима поступају инспектори 
у вишим звањима, непосредно учествује у предметима 
који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у 
сарадњи са пореском контролом и другим државним орга-
нима. У складу са законима и овлашћењима пореске поли-
ције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ при-
купљање информација оперативног и доказног значаја о 
мање сложеним пореским кривичним делима и откривању 
њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези 
са пореским кривичним делима. Сачињава писани опера-
тивни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, 
групама, објектима, криминалним активностима, појавама 
и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених 
извора. Оперативну информацију сачињава одмах по саз-
нању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању 
за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа 
о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која 
по својој садржини захтева проверавање и примену опера-
тивних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре 
почетка обављања непосредног оперативног рада сачиња-
ва оперативни план рада. Ради расветљавања пореских 
кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршио-
цима, документује и врши провере веродостојности подата-
ка до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, 
уз примену принципа криминалистике и коришћење опе-
ративно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи 
и метода рада: позива и саслушава грађане ради при-
купљања обавештења о чињеницама и околностима; врши 
преглед одређених објеката и просторија, превозних сред-
става, путника и пртљага када се основано може претпоста-
вити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-

шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке, економске науке или високо образовање из 
научне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука или интердисциплинарним, мулти-
дисциплинарним и трансдисциплинарним студијама (ИМТ) 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа 
у државним органима, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд.

7. Радно место: самостални инспектор за 
оперативни рад, у звању виши порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 
Оперативно одељење Београд, Одсек 
Београд 2 за спровођење оперативних 

акција у оперативном одељењу, са 
седиштем Београд

1 извршилац
Опис послова: Обавља послове у вези са најсложенијим 
оперативним предметима, као и у предметима по којима 
радње предузима више одсека из оперативног одељења, 
такође и у предметима који се раде у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државниим органима, непосредно 
учествује у сталним и повременим акцијама у циљу суз-
бијања и праћења одређене криминалне делатности које 
се предузимају на локалном и републичком нивоу. У складу 
са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно 
примењује мере и радње чији је циљ прикупљање инфор-
мација оперативног и доказног значаја о сложенијим порес-
ким кривичним делима и откривању њихових извршилаца, 
као и интересантним појавама у вези са пореским кривич-
ним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, 
криминалним активностима, појавама и догађајима при-
купуљеним из отворених и затворених извора. Оператив-
ну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за 
кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан 
догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном 
кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садр-
жини захтева проверавање и примену оперативних сред-
става и мера. По задужењу са предметом а пре почетка 
обављања непосредног оперативног рада сачињава опе-
ративни план рада. Ради расветљавања пореских кривич-
них дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, 
документује и врши провере веродостојности података до 
којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз при-
мену принципа криминалистике и коришћење оператив-
но-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и мето-
да рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања 
обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед 
одређених објеката и просторија, превозних средстава, 
путника и пртљага када се основано може претпостави-
ти да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
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поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

8. Радно место: виши инспектор за 
оперативни рад, у звању порески 

саветник I
Централа, Сектор пореске полиције, 
Оперативно одељење Београд, Одсек 

Београд 2 за спровођење оперативних 
акција у оперативном одељењу, са 

седиштем Београд
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са сложеним опе-
ративним предметима, као и предметима који се односе на 
сузбијање сиве економије, који се раде у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државниим органима, непосредно 
учествује у повременим и сталним акцијама у циљу суз-
бијања и праћења одређене криминалне делатности која 
се предузимају на локалном нивоу. У складу са законима 
и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује 
мере и радње чији је циљ прикупљање информација опе-
ративног и доказног значаја о мање сложеним пореским 
кривичним делима и откривању њихових извршилаца, 
као и интересантним појавама у вези са пореским кривич-
ним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објекти-
ма, криминалним активностима, појавама и догађајима 
прикупуљеним из отворених и затворених извора. Опера-
тивну информацију сачињава одмах по сазнању везаном 
за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан 
догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном 
кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садр-
жини захтева проверавање и примену оперативних сред-
става и мера. По задужењу са предметом а пре почетка 
обављања непосредног оперативног рада сачињава опе-
ративни план рада. Ради расветљавања пореских кривич-
них дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, 
документује и врши провере веродостојности података до 
којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз при-
мену принципа криминалистике и коришћење оператив-
но-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и мето-
да рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања 
обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед 
одређених објеката и просторија, превозних средстава, 
путника и пртљага када се основано може претпостави-
ти да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 

претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, oдносно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

9. Радно место: инспектор за оперативни 
рад, у звању порески саветник, Централа

Сектор пореске полиције, Оперативно 
одељење Београд, Одсек Београд 2 

за спровођење оперативних акција у 
оперативном одељењу, са седиштем 

Београд
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним 
оперативним предметима, као и предметима који се односе 
на сузбијање сиве економије, а раде се у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државниим органима, непосредно 
учествује у сталним акцијама у циљу сузбијања и праћења 
одређене криминалне делатности која се предузимају на 
локалном нивоу. У складу са законима и овлашћењима 
пореске полиције, непосредно примењује мере и радње 
чији је циљ прикупљање информација оперативног и 
доказног значаја о мање сложеним пореским кривичним 
делима и откривању њихових извршилаца, као и интере-
сантним појавама у вези са пореским кривичним делима. 
Сачињава писани оперативни извештај, који садржи опе-
ративна сазнања о лицима, групама, објектима, криминал-
ним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним 
из отворених и затворених извора. Оперативну инфор-
мацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично 
дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али 
не располаже са довољно доказа о извршеном кривич-
ном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини 
захтева проверавање и примену оперативних средстава и 
мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања 
непосредног оперативног рада сачињава оперативни план 
рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и при-
купљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и 
врши провере веродостојности података до којих је дошао, 
коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа 
криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, тех-
ничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и 
саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чиње-
ницама и околностима; врши преглед одређених објеката и 
просторија, превозних средстава, путника и пртљага када 
се основано може претпоставити да се могу пронаћи пред-
мети који могу послужити као доказ у откривању пореских 
кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређе-
них објеката и транспортних средстава као и безбедоносно 
интересантних пунктова где се основано може очекива-
ти документовање података од значаја за расветљавање 

пореских кривичних дела; остварује увид у документацију 
државних органа, предузећа, радњи и других правних 
лица; врши претрес стана пословних и других просторија, 
превозних средстава и лица на основу претходно при-
бављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага 
за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да 
ће се проналаском тачно одређених лица или ствари раз-
јаснити спорне околности; привремено одузме предмете 
који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради 
саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела 
које му се ставља на терет, позива осумњиченог захте-
вајући његово принудно довођење; обавља друге потраж-
не и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу 
прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са 
доказима проистеклим из оперативног поступања и под-
носи је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих 
радњи, утврди да одређене чињенице и околности које 
могу бити од интереса за кривични поступак, без довољ-
но елемената за постојање основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и 
достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службе-
ном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање 
из научне 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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

10. Радно место: млађи инспектор за 
оперативни рад, у звању млађи порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 
Оперативно одељење Београд, Одсек 
Београд 2 за спровођење оперативних 

акција у оперативном одељењу, са 
седиштем Београд

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним 
оперативним предметима, непосредно учествује у раду по 
оперативним предметима по којима поступају инспектори 
у вишим звањима, непосредно учествује у предметима 
који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у 
сарадњи са пореском контролом и другим државним орга-
нима. У складу са законима и овлашћењима пореске поли-
ције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ при-
купљање информација оперативног и доказног значаја о 
мање сложеним пореским кривичним делима и откривању 
њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези 
са пореским кривичним делима. Сачињава писани опера-
тивни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, 
групама, објектима, криминалним активностима, појавама 
и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених 
извора. Оперативну информацију сачињава одмах по саз-
нању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању 
за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа 
о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која 
по својој садржини захтева проверавање и примену опера-
тивних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре 
почетка обављања непосредног оперативног рада сачиња-
ва оперативни план рада. Ради расветљавања пореских 
кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршио-
цима, документује и врши провере веродостојности подата-
ка до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, 
уз примену принципа криминалистике и коришћење опе-
ративно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи 
и метода рада: позива и саслушава грађане ради при-
купљања обавештења о чињеницама и околностима; врши 
преглед одређених објеката и просторија, превозних сред-
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става, путника и пртљага када се основано може претпоста-
вити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке, економске науке или високо образовање из 
научне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука или интердисциплинарним, мулти-
дисциплинарним и трансдисциплинарним студијама (ИМТ) 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа 
у државним органима, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд.

11. Радно место: самостални инспектор 
за оперативни рад, у звању виши 

порески саветник, Централа
Сектор пореске полиције, Оперативно 

одељење Београд, Одсек Београд 3 
за спровођење оперативних акција у 
оперативном одељењу, са седиштем 

Београд
2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове у вези са најсложенијим 
оперативним предметима, као и у предметима по којима 
радње предузима више одсека из оперативног одељења, 
такође и у предметима који се раде у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државним органима, непосредно 
учествује у сталним и повременим акцијама у циљу суз-
бијања и праћења одређене криминалне делатности које 
се предузимају на локалном и републичком нивоу. У складу 
са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно 
примењује мере и радње чији је циљ прикупљање инфор-
мација оперативног и доказног значаја о сложенијим порес-
ким кривичним делима и откривању њихових извршилаца, 
као и интересантним појавама у вези са пореским кривич-
ним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, 
криминалним активностима, појавама и догађајима при-
купуљеним из отворених и затворених извора. Оператив-
ну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за 
кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан 
догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном 
кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садр-
жини захтева проверавање и примену оперативних сред-
става и мера. По задужењу са предметом а пре почетка 

обављања непосредног оперативног рада сачињава опе-
ративни план рада. Ради расветљавања пореских кривич-
них дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, 
документује и врши провере веродостојности података до 
којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз при-
мену принципа криминалистике и коришћење оператив-
но-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и мето-
да рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања 
обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед 
одређених објеката и просторија, превозних средстава, 
путника и пртљага када се основано може претпостави-
ти да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

12. Радно место: виши инспектор за 
оперативни рад, у звању порески 

саветник I
Централа, Сектор пореске полиције, 
Оперативно одељење Београд, Одсек 

Београд 3 за спровођење оперативних 
акција у оперативном одељењу, са 

седиштем Београд
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са сложеним опе-
ративним предметима, као и предметима који се односе на 
сузбијање сиве економије, који се раде у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државниим органима, непосредно 
учествује у повременим и сталним акцијама у циљу суз-
бијања и праћења одређене криминалне делатности која 
се предузимају на локалном нивоу. У складу са законима 
и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује 
мере и радње чији је циљ прикупљање информација опе-
ративног и доказног значаја о мање сложеним пореским 
кривичним делима и откривању њихових извршилаца, 
као и интересантним појавама у вези са пореским кривич-
ним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објекти-
ма, криминалним активностима, појавама и догађајима 
прикупуљеним из отворених и затворених извора. Опера-
тивну информацију сачињава одмах по сазнању везаном 

за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан 
догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном 
кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садр-
жини захтева проверавање и примену оперативних сред-
става и мера. По задужењу са предметом а пре почетка 
обављања непосредног оперативног рада сачињава опе-
ративни план рада. Ради расветљавања пореских кривич-
них дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, 
документује и врши провере веродостојности података до 
којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз при-
мену принципа криминалистике и коришћење оператив-
но-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и мето-
да рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања 
обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед 
одређених објеката и просторија, превозних средстава, 
путника и пртљага када се основано може претпостави-
ти да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, oдносно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

13. Радно место: виши инспектор за 
оперативни рад, у звању порески 

саветник I
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Београд, Одсек за 
оперативни рад Смедерево, са седиштем 

Смедерево
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са сложеним опе-
ративним предметима, као и предметима који се односе на 
сузбијање сиве економије, који се раде у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државниим органима, непосредно 
учествује у повременим и сталним акцијама у циљу суз-
бијања и праћења одређене криминалне делатности која 
се предузимају на локалном нивоу. У складу са законима 
и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује 
мере и радње чији је циљ прикупљање информација опе-
ративног и доказног значаја о сложенијим пореским кри-
вичним делима и откривању њихових извршилаца, као и 
интересантним појавама у вези са пореским кривичним 
делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
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садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објекти-
ма, криминалним активностима, појавама и догађајима 
прикупуљеним из отворених и затворених извора. Опера-
тивну информацију сачињава одмах по сазнању везаном 
за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан 
догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном 
кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садр-
жини захтева проверавање и примену оперативних сред-
става и мера. По задужењу са предметом а пре почетка 
обављања непосредног оперативног рада сачињава опе-
ративни план рада. Ради расветљавања пореских кривич-
них дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, 
документује и врши провере веродостојности података до 
којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз при-
мену принципа криминалистике и коришћење оператив-
но-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и мето-
да рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања 
обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед 
одређених објеката и просторија, превозних средстава, 
путника и пртљага када се основано може претпостави-
ти да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање 
из научне 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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Смедерево.

14. Радно место: самостални инспектор 
за оперативни рад, у звању виши 

порески саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Нови Сад, Одсек 
Нови Сад за спровођење оперативних 

акција у оперативном одељењу, са 
седиштем Нови Сад

2 извршиоца
Опис послова: Обавља послове у вези са најсложенијим 
оперативним предметима, као и у предметима по којима 
радње предузима више одсека из оперативног одељења, 
такође и у предметима који се раде у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државниим органима, непосредно 
учествује у сталним и повременим акцијама у циљу суз-

бијања и праћења одређене криминалне делатности које 
се предузимају на локалном и републичком нивоу. У складу 
са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно 
примењује мере и радње чији је циљ прикупљање инфор-
мација оперативног и доказног значаја о сложенијим порес-
ким кривичним делима и откривању њихових извршилаца, 
као и интересантним појавама у вези са пореским кривич-
ним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, 
криминалним активностима, појавама и догађајима при-
купуљеним из отворених и затворених извора. Оператив-
ну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за 
кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан 
догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном 
кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садр-
жини захтева проверавање и примену оперативних сред-
става и мера. По задужењу са предметом а пре почетка 
обављања непосредног оперативног рада сачињава опе-
ративни план рада. Ради расветљавања пореских кривич-
них дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, 
документује и врши провере веродостојности података до 
којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз при-
мену принципа криминалистике и коришћење оператив-
но-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и мето-
да рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања 
обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед 
одређених објеката и просторија, превозних средстава, 
путника и пртљага када се основано може претпостави-
ти да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Нови Сад.

15. Радно место: млађи инспектор за 
оперативни рад, у звању млађи порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Нови Сад, Одсек 
Нови Сад за спровођење оперативних 

акција у оперативном одељењу, са 
седиштем Нови Сад

2 извршиоца

Опис послова:Обавља послове у вези са мање сложе-
ним оперативним предметима, непосредно учествује у 
раду по оперативним предметима по којима поступају 
инспектори у вишим звањима, непосредно учествује у 
предметима који се односе на сузбијање сиве економије, 
а раде се у сарадњи са пореском контролом и другим 
државним органима. У складу са законима и овлашћењи-
ма пореске полиције, непосредно примењује мере и 
радње чији је циљ прикупљање информација операти-
вног и доказног значаја о мање сложеним пореским кри-
вичним делима и откривању њихових извршилаца, као и 
интересантним појавама у вези са пореским кривичним 
делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објекти-
ма, криминалним активностима, појавама и догађајима 
прикупуљеним из отворених и затворених извора. Опе-
ративну информацију сачињава одмах по сазнању веза-
ном за кривично дело или учиниоца или сазнању за кон-
кретан догађај, али не располаже са довољно доказа о 
извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која 
по својој садржини захтева проверавање и примену опе-
ративних средстава и мера. По задужењу са предметом 
а пре почетка обављања непосредног оперативног рада 
сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања 
пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њихо-
вим извршиоцима, документује и врши провере веродос-
тојности података до којих је дошао, коришћењем закон-
ских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и 
коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних 
мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађа-
не ради прикупљања обавештења о чињеницама и окол-
ностима; врши преглед одређених објеката и просторија, 
превозних средстава, путника и пртљага када се основано 
може претпоставити да се могу пронаћи предмети који 
могу послужити као доказ у откривању пореских кри-
вичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених 
објеката и транспортних средстава као и безбедоносно 
интересантних пунктова где се основано може очекива-
ти документовање података од значаја за расветљавање 
пореских кривичних дела; остварује увид у документацију 
државних органа, предузећа, радњи и других правних 
лица; врши претрес стана пословних и других просторија, 
превозних средстава и лица на основу претходно при-
бављене наредбе суда; даје предлог да се распише потра-
га за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози 
да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари 
разјаснити спорне околности; привремено одузме пред-
мете који могу послужити као доказ у кривичном поступ-
ку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривич-
ног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог 
захтевајући његово принудно довођење; обавља друге 
потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кри-
вичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног 
поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико преду-
зимањем појединих радњи, утврди да одређене чињени-
це и околности које могу бити од интереса за кривични 
поступак, без довољно елемената за постојање основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да 
сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву 
заједно са службеном белешком о предузетим мерама у 
складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања 
послова који су му поверени, дужан је да прати измене 
и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад 
пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област 
откривања и сузбијања пореског криминала. У изврша-
вању послова, дужан је да се придржава начела закони-
тости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности 
и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и 
других начела и принципа криминалистике. Дужан је да 
полицијске послове врши у условима повећане опасности 
за живот и здравље, да по налогу непосредног руково-
диоца ради дуже од утврђеног радног времена, у непра-
вилним временским циклусима, у дане државних и других 
празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, 
извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање 
из научне 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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад.

 Администрација и управа 
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16. Радно место: млађи инспектор за 
оперативни рад, у звању млађи порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Нови Сад, Одсек за 
оперативни рад Сремска Митровица, са 

седиштем Сремска Митровица
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сло-
женим оперативним предметима, непосредно учествује 
у раду по оперативним предметима по којима поступају 
инспектори у вишим звањима, непосредно учествује у 
предметима који се односе на сузбијање сиве економије, 
а раде се у сарадњи са пореском контролом и другим 
државним органима. У складу са законима и овлашћењи-
ма пореске полиције, непосредно примењује мере и 
радње чији је циљ прикупљање информација операти-
вног и доказног значаја о мање сложеним пореским кри-
вичним делима и откривању њихових извршилаца, као и 
интересантним појавама у вези са пореским кривичним 
делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објекти-
ма, криминалним активностима, појавама и догађајима 
прикупуљеним из отворених и затворених извора. Опе-
ративну информацију сачињава одмах по сазнању веза-
ном за кривично дело или учиниоца или сазнању за кон-
кретан догађај, али не располаже са довољно доказа о 
извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која 
по својој садржини захтева проверавање и примену опе-
ративних средстава и мера. По задужењу са предметом 
а пре почетка обављања непосредног оперативног рада 
сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања 
пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њихо-
вим извршиоцима, документује и врши провере веродос-
тојности података до којих је дошао, коришћењем закон-
ских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и 
коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних 
мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађа-
не ради прикупљања обавештења о чињеницама и окол-
ностима; врши преглед одређених објеката и просторија, 
превозних средстава, путника и пртљага када се основано 
може претпоставити да се могу пронаћи предмети који 
могу послужити као доказ у откривању пореских кри-
вичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених 
објеката и транспортних средстава као и безбедоносно 
интересантних пунктова где се основано може очекива-
ти документовање података од значаја за расветљавање 
пореских кривичних дела; остварује увид у документацију 
државних органа, предузећа, радњи и других правних 
лица; врши претрес стана пословних и других просторија, 
превозних средстава и лица на основу претходно при-
бављене наредбе суда; даје предлог да се распише потра-
га за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози 
да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари 
разјаснити спорне околности; привремено одузме пред-
мете који могу послужити као доказ у кривичном поступ-
ку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривич-
ног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог 
захтевајући његово принудно довођење; обавља друге 
потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кри-
вичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног 
поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико преду-
зимањем појединих радњи, утврди да одређене чињени-
це и околности које могу бити од интереса за кривични 
поступак, без довољно елемената за постојање основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да 
сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву 
заједно са службеном белешком о предузетим мерама у 
складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања 
послова који су му поверени, дужан је да прати измене 
и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад 
пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област 
откривања и сузбијања пореског криминала. У изврша-
вању послова, дужан је да се придржава начела закони-
тости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности 
и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и 
других начела и принципа криминалистике. Дужан је да 
полицијске послове врши у условима повећане опасности 
за живот и здравље, да по налогу непосредног руково-
диоца ради дуже од утврђеног радног времена, у непра-
вилним временским циклусима, у дане државних и других 
празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, 
извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање 
из научне 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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-

не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сремска Митровица.

17. Радно место: млађи инспектор за 
оперативни рад, у звању млађи порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Нови Сад, Одсек за 
оперативни рад Зрењанин, са седиштем 

Зрењанин
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сло-
женим оперативним предметима, непосредно учествује 
у раду по оперативним предметима по којима поступају 
инспектори у вишим звањима, непосредно учествује у 
предметима који се односе на сузбијање сиве економије, 
а раде се у сарадњи са пореском контролом и другим 
државним органима. У складу са законима и овлашћењи-
ма пореске полиције, непосредно примењује мере и 
радње чији је циљ прикупљање информација операти-
вног и доказног значаја о мање сложеним пореским кри-
вичним делима и откривању њихових извршилаца, као и 
интересантним појавама у вези са пореским кривичним 
делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објекти-
ма, криминалним активностима, појавама и догађајима 
прикупуљеним из отворених и затворених извора. Опе-
ративну информацију сачињава одмах по сазнању веза-
ном за кривично дело или учиниоца или сазнању за кон-
кретан догађај, али не располаже са довољно доказа о 
извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која 
по својој садржини захтева проверавање и примену опе-
ративних средстава и мера. По задужењу са предметом 
а пре почетка обављања непосредног оперативног рада 
сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања 
пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њихо-
вим извршиоцима, документује и врши провере веродос-
тојности података до којих је дошао, коришћењем закон-
ских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и 
коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних 
мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађа-
не ради прикупљања обавештења о чињеницама и окол-
ностима; врши преглед одређених објеката и просторија, 
превозних средстава, путника и пртљага када се основано 
може претпоставити да се могу пронаћи предмети који 
могу послужити као доказ у откривању пореских кри-
вичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених 
објеката и транспортних средстава као и безбедоносно 
интересантних пунктова где се основано може очекива-
ти документовање података од значаја за расветљавање 
пореских кривичних дела; остварује увид у документацију 
државних органа, предузећа, радњи и других правних 
лица; врши претрес стана пословних и других просторија, 
превозних средстава и лица на основу претходно при-
бављене наредбе суда; даје предлог да се распише потра-
га за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози 
да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари 
разјаснити спорне околности; привремено одузме пред-
мете који могу послужити као доказ у кривичном поступ-
ку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривич-
ног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог 
захтевајући његово принудно довођење; обавља друге 
потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кри-
вичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног 
поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико преду-
зимањем појединих радњи, утврди да одређене чињени-
це и околности које могу бити од интереса за кривични 
поступак, без довољно елемената за постојање основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да 
сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву 
заједно са службеном белешком о предузетим мерама у 
складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања 
послова који су му поверени, дужан је да прати измене 
и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад 
пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област 
откривања и сузбијања пореског криминала. У изврша-
вању послова, дужан је да се придржава начела закони-
тости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности 
и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и 
других начела и принципа криминалистике. Дужан је да 
полицијске послове врши у условима повећане опасности 
за живот и здравље, да по налогу непосредног руково-
диоца ради дуже од утврђеног радног времена, у непра-
вилним временским циклусима, у дане државних и других 
празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, 
извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање 
из научне 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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зрењанин.

18. Радно место: виши инспектор за 
оперативни рад, у звању порески 

саветник I
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Нови Сад, Одсек 
за оперативни рад Панчево, са седиштем 

Панчево
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са сложеним опе-
ративним предметима, као и предметима који се односе на 
сузбијање сиве економије, који се раде у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државним органима, непосредно 
учествује у повременим и сталним акцијама у циљу суз-
бијања и праћења одређене криминалне делатности која 
се предузимају на локалном нивоу. У складу са законима 
и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује 
мере и радње чији је циљ прикупљање информација опе-
ративног и доказног значаја о сложенијим пореским кри-
вичним делима и откривању њихових извршилаца, као и 
интересантним појавама у вези са пореским кривичним 
делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објекти-
ма, криминалним активностима, појавама и догађајима 
прикупуљеним из отворених и затворених извора. Опера-
тивну информацију сачињава одмах по сазнању везаном 
за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан 
догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном 
кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садр-
жини захтева проверавање и примену оперативних сред-
става и мера. По задужењу са предметом а пре почетка 
обављања непосредног оперативног рада сачињава опе-
ративни план рада. Ради расветљавања пореских кривич-
них дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, 
документује и врши провере веродостојности података до 
којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз при-
мену принципа криминалистике и коришћење оператив-
но-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и мето-
да рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања 
обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед 
одређених објеката и просторија, превозних средстава, 
путника и пртљага када се основано може претпостави-
ти да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
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налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом. 

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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту. 

Место рада: Панчево.

19. Радно место: самостални инспектор 
за оперативни рад, у звању виши 

порески саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Крагујевац, Одсек 
Крагујевац за спровођење оперативних 

акција у оперативном одељењу, са 
седиштем Крагујевац

1 извршилац
Опис послова: Обавља послове у вези са најсложенијим 
оперативним предметима, као и у предметима по којима 
радње предузима више одсека из оперативног одељења, 
такође и у предметима који се раде у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државниим органима, непосредно 
учествује у сталним и повременим акцијама у циљу суз-
бијања и праћења одређене криминалне делатности које 
се предузимају на локалном и републичком нивоу. У складу 
са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно 
примењује мере и радње чији је циљ прикупљање инфор-
мација оперативног и доказног значаја о сложенијим порес-
ким кривичним делима и откривању њихових извршилаца, 
као и интересантним појавама у вези са пореским кривич-
ним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, 
криминалним активностима, појавама и догађајима при-
купуљеним из отворених и затворених извора. Оператив-
ну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за 
кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан 
догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном 
кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садр-
жини захтева проверавање и примену оперативних сред-
става и мера. По задужењу са предметом а пре почетка 
обављања непосредног оперативног рада сачињава опе-
ративни план рада. Ради расветљавања пореских кривич-
них дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, 
документује и врши провере веродостојности података до 
којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз при-
мену прин¬ципа криминалистике и коришћење оператив-
но-тактичких, техничких и до¬казних мера и радњи и мето-
да рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања 
обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед 
одређених објеката и просторија, превозних средстава, 
путника и пртљага када се основано може претпостави-
ти да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 

пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Крагујевац.

20. Радно место: инспектор за 
оперативни рад, у звању порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Крагујевац, Одсек 
Крагујевац за спровођење оперативних 

акција у оперативном одељењу, са 
седиштем Крагујевац

2 извршиоца
Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним 
оперативним предметима, као и предметима који се односе 
на сузбијање сиве економије, а раде се у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државним органима, непосредно 
учествује у сталним акцијама у циљу сузбијања и праћења 
одређене криминалне делатности која се предузимају на 
локалном нивоу. У складу са законима и овлашћењима 
пореске полиције, непосредно примењује мере и радње 
чији је циљ прикупљање информација оперативног и 
доказног значаја о мање сложеним пореским кривичним 
делима и откривању њихових извршилаца, као и интере-
сантним појавама у вези са пореским кривичним делима. 
Сачињава писани оперативни извештај, који садржи опе-
ративна сазнања о лицима, групама, објектима, криминал-
ним активностима, појавама и догађајима прикупљеним 
из отворених и затворених извора. Оперативну инфор-
мацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично 
дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али 
не располаже са довољно доказа о извршеном кривич-
ном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини 
захтева проверавање и примену оперативних средстава и 
мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања 
непосредног оперативног рада сачињава оперативни план 
рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и при-
купљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и 
врши провере веродостојности података до којих је дошао, 
коришћењем законских овлашћења, уз примену прин¬ци-
па криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, 
техничких и до¬казних мера и радњи и метода рада: пози-
ва и саслушава грађане ради прикупљања обавештења 
о чињеницама и околностима; врши преглед одређених 
објеката и просторија, превозних средстава, путника и 
пртљага када се основано може претпоставити да се могу 
пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откри-
вању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка 
снимања одређених објеката и транспортних средстава 
као и безбедоносно интересантних пунктова где се осно-
вано може очекивати документовање података од значаја 
за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-

беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање 
из научне 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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Крагујевац.

21. Радно место: млађи инспектор за 
оперативни рад, у звању млађи порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Крагујевац, Одсек 
Крагујевац за спровођење оперативних 

акција у оперативном одељењу, са 
седиштем Крагујевац

2 извршиоца
Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним 
оперативним предметима, непосредно учествује у раду по 
оперативним предметима по којима поступају инспектори 
у вишим звањима, непосредно учествује у предметима 
који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у 
сарадњи са пореском контролом и другим државним орга-
нима. У складу са законима и овлашћењима пореске поли-
ције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ при-
купљање информација оперативног и доказног значаја о 
мање сложеним пореским кривичним делима и откривању 
њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези 
са пореским кривичним делима. Сачињава писани опера-
тивни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, 
групама, објектима, криминалним активностима, појавама 
и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених 
извора. Оперативну информацију сачињава одмах по саз-
нању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању 
за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа 
о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која 
по својој садржини захтева проверавање и примену опера-
тивних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре 
почетка обављања непосредног оперативног рада сачиња-
ва оперативни план рада. Ради расветљавања пореских 
кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршио-
цима, документује и врши провере веродостојности подата-
ка до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, 
уз примену принципа криминалистике и коришћење опе-
ративно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи 
и метода рада: позива и саслушава грађане ради при-
купљања обавештења о чињеницама и околностима; врши 
преглед одређених објеката и просторија, превозних сред-
става, путника и пртљага када се основано може претпоста-
вити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
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пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке, економске науке или високо образовање 
из научне 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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац.

22. Радно место: инспектор за 
оперативни рад, у звању порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Крагујевац, Одсек 
за оперативни рад Краљево, са седиштем 

Краљево
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним 
оперативним предметима, као и предметима који се односе 
на сузбијање сиве економије, а раде се у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државниим органима, непосредно 
учествује у сталним акцијама у циљу сузбијања и праћења 
одређене криминалне делатности која се предузимају на 
локалном нивоу. У складу са законима и овлашћењима 
пореске полиције, непосредно примењује мере и радње 
чији је циљ прикупљање информација оперативног и 
доказног значаја о мање сложеним пореским кривичним 
делима и откривању њихових извршилаца, као и интере-
сантним појавама у вези са пореским кривичним делима. 
Сачињава писани оперативни извештај, који садржи опе-
ративна сазнања о лицима, групама, објектима, криминал-
ним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним 
из отворених и затворених извора. Оперативну инфор-
мацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично 
дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али 
не располаже са довољно доказа о извршеном кривич-
ном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини 
захтева проверавање и примену оперативних средстава и 
мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања 
непосредног оперативног рада сачињава оперативни план 
рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и при-
купљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и 
врши провере веродостојности података до којих је дошао, 
коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа 
криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, тех-
ничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и 
саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чиње-
ницама и околностима; врши преглед одређених објеката и 
просторија, превозних средстава, путника и пртљага када 
се основано може претпоставити да се могу пронаћи пред-
мети који могу послужити као доказ у откривању пореских 
кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређе-
них објеката и транспортних средстава као и безбедоносно 
интересантних пунктова где се основано може очекива-
ти документовање података од значаја за расветљавање 
пореских кривичних дела; остварује увид у документацију 
државних органа, предузећа, радњи и других правних 
лица; врши претрес стана пословних и других просторија, 
превозних средстава и лица на основу претходно при-
бављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага 
за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да 
ће се проналаском тачно одређених лица или ствари раз-
јаснити спорне околности; привремено одузме предмете 
који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради 

саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела 
које му се ставља на терет, позива осумњиченог захте-
вајући његово принудно довођење; обавља друге потраж-
не и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу 
прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са 
доказима проистеклим из оперативног поступања и под-
носи је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих 
радњи, утврди да одређене чињенице и околности које 
могу бити од интереса за кривични поступак, без довољ-
но елемената за постојање основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и 
достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службе-
ном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Краљево.

23. Радно место: млађи инспектор за 
оперативни рад, у звању млађи порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Крагујевац, Одсек 
за оперативни рад Краљево, са седиштем 

Краљево
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним 
оперативним предметима, непосредно учествује у раду по 
оперативним предметима по којима поступају инспектори 
у вишим звањима, непосредно учествује у предметима 
који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у 
сарадњи са пореском контролом и другим државниим орга-
нима У складу са законима и овлашћењима пореске поли-
ције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ при-
купљање информација оперативног и доказног значаја о 
мање сложеним пореским кривичним делима и откривању 
њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези 
са пореским кривичним делима. Сачињава писани опера-
тивни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, 
групама, објектима, криминалним активностима, појавама 
и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених 
извора. Оперативну информацију сачињава одмах по саз-
нању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању 
за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа 
о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која 
по својој садржини захтева проверавање и примену опера-
тивних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре 
почетка обављања непосредног оперативног рада сачиња-
ва оперативни план рада. Ради расветљавања пореских 
кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршио-
цима, документује и врши провере веродостојности подата-
ка до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, 
уз примену принципа криминалистике и коришћење опе-
ративно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи 
и метода рада: позива и саслушава грађане ради при-
купљања обавештења о чињеницама и околностима; врши 
преглед одређених објеката и просторија, превозних сред-
става, путника и пртљага када се основано може претпоста-
вити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-

дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке, економске науке или високо образовање 
из научне 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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Краљево.

24. Радно место: самостални инспектор 
за оперативни рад, у звању виши 

порески саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Крагујевац, Одсек 
за оперативни рад Ужице, са седиштем 

Ужице
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са најсложенијим 
оперативним предметима, као и у предметима по којима 
радње предузима више одсека из оперативног одељења, 
такође и у предметима који се раде у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државниим органима, непосредно 
учествује у сталним и повременим акцијама у циљу суз-
бијања и праћења одређене криминалне делатности које 
се предузимају на локалном и републичком нивоу. У складу 
са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно 
примењује мере и радње чији је циљ прикупљање инфор-
мација оперативног и доказног значаја о сложенијим порес-
ким кривичним делима и откривању њихових извршилаца, 
као и интересантним појавама у вези са пореским кривич-
ним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, 
криминалним активностима, појавама и догађајима при-
купуљеним из отворених и затворених извора. Оператив-
ну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за 
кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан 
догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном 
кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садр-
жини захтева проверавање и примену оперативних сред-
става и мера. По задужењу са предметом а пре почетка 
обављања непосредног оперативног рада сачињава опе-
ративни план рада. Ради расветљавања пореских кривич-
них дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, 
документује и врши провере веродостојности података до 
којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз при-
мену принципа криминалистике и коришћење оператив-
но-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и мето-
да рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања 
обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед 
одређених објеката и просторија, превозних средстава, 
путника и пртљага када се основано може претпостави-
ти да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
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основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Ужице.

25. Радно место: млађи инспектор за 
оперативни рад, у звању млађи порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Крагујевац, Одсек 
за оперативни рад Ужице, са седиштем 

Ужице
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним 
оперативним предметима, непосредно учествује у раду по 
оперативним предметима по којима поступају инспектори 
у вишим звањима, непосредно учествује у предметима 
који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у 
сарадњи са пореском контролом и другим државниим орга-
нима. У складу са законима и овлашћењима пореске поли-
ције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ при-
купљање информација оперативног и доказног значаја о 
мање сложеним пореским кривичним делима и откривању 
њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези 
са пореским кривичним делима. Сачињава писани опера-
тивни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, 
групама, објектима, криминалним активностима, појавама 
и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених 
извора. Оперативну информацију сачињава одмах по саз-
нању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању 
за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа 
о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која 
по својој садржини захтева проверавање и примену опера-
тивних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре 
почетка обављања непосредног оперативног рада сачиња-
ва оперативни план рада. Ради расветљавања пореских 
кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршио-
цима, документује и врши провере веродостојности подата-
ка до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, 
уз примену принципа криминалистике и коришћење опе-
ративно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи 
и метода рада: позива и саслушава грађане ради при-
купљања обавештења о чињеницама и околностима; врши 
преглед одређених објеката и просторија, превозних сред-
става, путника и пртљага када се основано може претпоста-
вити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 

доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.   

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке, економске науке или високо образовање 
из научне 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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ужице.

26. Радно место: самостални инспектор 
за оперативни рад, у звању виши 

порески саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Крагујевац, Одсек 
за оперативни рад Краљево, са седиштем 

Нови Пазар
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са најсложенијим 
оперативним предметима, као и у предметима по којима 
радње предузима више одсека из оперативног одељења, 
такође и у предметима који се раде у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државниим органима, непосредно 
учествује у сталним и повременим акцијама у циљу суз-
бијања и праћења одређене криминалне делатности које 
се предузимају на локалном и републичком нивоу. У складу 
са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно 
примењује мере и радње чији је циљ прикупљање инфор-
мација оперативног и доказног значаја о сложенијим порес-
ким кривичним делима и откривању њихових извршилаца, 
као и интересантним појавама у вези са пореским кривич-
ним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, 
криминалним активностима, појавама и догађајима при-
купуљеним из отворених и затворених извора. Оператив-
ну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за 
кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан 
догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном 
кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садр-
жини захтева проверавање и примену оперативних сред-
става и мера. По задужењу са предметом а пре почетка 
обављања непосредног оперативног рада сачињава опе-
ративни план рада. Ради расветљавања пореских кривич-
них дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, 
документује и врши провере веродостојности података до 
којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз при-

мену принципа криминалистике и коришћење оператив-
но-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и мето-
да рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања 
обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед 
одређених објеката и просторија, превозних средстава, 
путника и пртљага када се основано може претпостави-
ти да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Нови Пазар.

27. Радно место: млађи инспектор за 
оперативни рад, у звању млађи порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Крагујевац, Одсек 
за оперативни рад Чачак, са седиштем 

Чачак
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним 
оперативним предметима, непосредно учествује у раду по 
оперативним предметима по којима поступају инспектори 
у вишим звањима, непосредно учествује у предметима 
који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у 
сарадњи са пореском контролом и другим државним орга-
нима. У складу са законима и овлашћењима пореске поли-
ције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ при-
купљање информација оперативног и доказног значаја о 
мање сложеним пореским кривичним делима и откривању 
њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези 
са пореским кривичним делима. Сачињава писани опера-
тивни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, 
групама, објектима, криминалним активностима, појавама 
и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених 
извора. Оперативну информацију сачињава одмах по саз-
нању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању 
за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа 
о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која 
по својој садржини захтева проверавање и примену опера-
тивних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре 
почетка обављања непосредног оперативног рада сачиња-
ва оперативни план рада. Ради расветљавања пореских 
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кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршио-
цима, документује и врши провере веродостојности подата-
ка до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, 
уз примену принципа криминалистике и коришћење опе-
ративно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи 
и метода рада: позива и саслушава грађане ради при-
купљања обавештења о чињеницама и околностима; врши 
преглед одређених објеката и просторија, превозних сред-
става, путника и пртљага када се основано може претпоста-
вити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и дру¬гих правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке, економске науке или високо образовање 
из научне 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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Чачак.

28. Радно место: млађи инспектор за 
оперативни рад, у звању млађи порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 

Оперативно одељење Ниш, Одсек Ниш 
за спровођење оперативних акција у 

оперативном одељењу, са седиштем Ниш
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним 
оперативним предметима, непосредно учествује у раду по 
оперативним предметима по којима поступају инспектори 
у вишим звањима, непосредно учествује у предметима 
који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у 
сарадњи са пореском контролом и другим државним орга-
нима. У складу са законима и овлашћењима пореске поли-
ције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ при-
купљање информација оперативног и доказног значаја о 
мање сложеним пореским кривичним делима и откривању 
њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези 
са пореским кривичним делима. Сачињава писани опера-
тивни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, 
групама, објектима, криминалним активностима, појавама 
и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених 
извора. Оперативну информацију сачињава одмах по саз-
нању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању 
за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа 

о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која 
по својој садржини захтева проверавање и примену опера-
тивних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре 
почетка обављања непосредног оперативног рада сачиња-
ва оперативни план рада. Ради расветљавања пореских 
кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршио-
цима, документује и врши провере веродостојности подата-
ка до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, 
уз примену принципа криминалистике и коришћење опе-
ративно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи 
и метода рада: позива и саслушава грађане ради при-
купљања обавештења о чињеницама и околностима; врши 
преглед одређених објеката и просторија, превозних сред-
става, путника и пртљага када се основано може претпоста-
вити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као 
доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и 
оптичка снимања одређених објеката и транспортних сред-
става као и безбедоносно интересантних пунктова где се 
основано може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, радњи 
и других правних лица; врши претрес стана пословних и 
других просторија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се 
распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправ-
дани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица 
или ствари разјаснити спорне околности; привремено одуз-
ме предмете који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; обавља дру-
ге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. 
На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем 
појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околно-
сти које могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај 
и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са служ-
беном белешком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу примене про-
писа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и 
да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у раду, 
заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у 
условима повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног 
радног времена, у неправилним временским циклусима, у 
дане државних и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање 
из научне 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 сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ниш.

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 компе-
тенција, провера понашајних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кан-
дидата 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 зада-
така (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (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 калку-
лације), 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 извр-
ши провера наведене компетенције ако увидом у дос-
тављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове 
компетенције.

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

2. Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција врши се провера посебних функционалних ком-
петенција и то:

За радно место под редним бројем 1 управно-правни 
послови редовне и принудне наплате проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) провераваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења у управном поступку) 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 аднимистрацији; 
Закон о порезу на добит правних лица; Закон о ПДВ) про-
вераваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 2 виши инспек-
тор за обавештајни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови обавештајног рада и оперативне аналитике (при-
купљање, унос у базу, обрада и анализа информација и 
извештаја из доступних извора (отворених и затворених) 
применом обавештајних и криминалистичких метода; кон-
трола тачности података и информација, упоређивање, 
повезивање и допуну са другим подацима и информација-
ма) провераваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) 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, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 3 инспектор 
пореске полиције проверавају се следеће посебне 
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 4 виши инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
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поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 5 инспектор за 
оперативни рад проверавају се следеће посебне 
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 6 млађи инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 7 самостални 
инспектор за оперативни рад проверавају се сле-
деће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права, принципи кримина-
листике и коришћење оперативно - тактичких, техничких 
и доказних мера и радњи и метода рада) провераваће се 
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. 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, Закон 
о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 8 виши инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - сту-
дијско - аналитичких послова (израда секторских анализа, при-
купљање и обраду података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) 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, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 9 инспектор за 
оперативни рад проверавају се следеће посебне 
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 10 млађи инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 11 самостални 
инспектор за оперативни рад проверавају се сле-
деће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права, принципи кримина-
листике и коришћење оперативно - тактичких, техничких 
и доказних мера и радњи и метода рада) провераваће се 
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. 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, Закон 
о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 12 виши инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 13 виши инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-

рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 14 самостални 
инспектор за оперативни рад проверавају се сле-
деће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права, принципи кримина-
листике и коришћење оперативно - тактичких, техничких 
и доказних мера и радњи и метода рада) провераваће се 
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. 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, Закон 
о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 15 млађи инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 16 млађи инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће посеб-
не функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско-аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 17 млађи инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 18 виши инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
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извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - сту-
дијско - аналитичких послова (израда секторских анализа, при-
купљање и обраду података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) 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, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 19 самостални 
инспектор за оперативни рад проверавају се сле-
деће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права, принципи кримина-
листике и коришћење оперативно - тактичких, техничких 
и доказних мера и радњи и метода рада) провераваће се 
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. 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, Закон 
о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 20 инспектор за 
оперативни рад проверавају се следеће посебне 
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - сту-
дијско - аналитичких послова (израда секторских анализа, при-
купљање и обраду података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) 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, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 21 млађи 
инспектор за оперативни рад проверавају се сле-
деће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 22 инспектор за 
оперативни рад проверавају се следеће посебне 
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско-аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 23 млађи инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 24 самостални 
инспектор за оперативни рад проверавају се сле-
деће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права, принципи кримина-
листике и коришћење оперативно - тактичких, техничких 
и доказних мера и радњи и метода рада) провераваће се 
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - сту-
дијско - аналитичких послова (израда секторских анализа, при-
купљање и обраду података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) 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, 
Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ, Закон 
о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 25 млађи инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 26 самостални 
инспектор за оперативни рад проверавају се сле-
деће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права, принципи кримина-
листике и коришћење оперативно - тактичких, техничких 
и доказних мера и радњи и метода рада) провераваће се 
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. 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, Закон 
о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 27 млађи инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско-аналитичких послова (израда секторских анали-

за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 28 млађи инспек-
тор за оперативни рад проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
послови откривања пореских кривичних дела и њихових 
извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни 
поступак, основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада - 
студијско - аналитичких послова (израда секторских анали-
за, прикупљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о ПДВ, Закон о порезу на доходак грађана) провера-
ваће се путем симулације писмено.

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се 
путем: психометријских тестова и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредно-
вање 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: Минис-
тарство финансија, Пореска управа: Јелена Билић, 011/3950-
521.

VI Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку 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 Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Служ-
бе за управаљање кадровима и Пореске управе. Штампа-
на верзија обрасца пријаве доступна је на адреси Минис-
тарство 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 кан-
дидата 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: оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рена 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 дипло-
ме); оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма (кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
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доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврда, решење и други акти којима се доказује на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге 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 судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната 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 Конкурс-
ном 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 доста-
ве 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 сва радна места заснива 
се радни однос на неодређено време.

Напомена: Чланом 9 Закона о државним службеницима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправ-
ка, 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 рад-
на 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 оба-
везан за све који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено 
време траје шест месеци - државни службеник на проб-
ном раду који је засновао радни однос на неодређено вре-
ме 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 месе-
ци од дана заснивања радног односа. 

За радна места под редним бројем 14, 15, 16, 17, 18 
и 26 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 канди-
дате припаднике националне мањине има кандидат коме 
су са више бодова вредноване понашајне компетенције, у 
случају једнаког бодовања понашајних компетенција пред-
ност 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 ком-
петенцијама.

XII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпу-
не и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу прија-
ве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 
26.10.2020. године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени 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 кадро-
вима, Београд, Булевар Михајла Пупина 2. 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просто-
ријама Министарства финансија Пореске управе, Београд, 
Краља Милана 5.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступ-
ка 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.

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 дуж-
ности, у складу са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима се води служ-
бена 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 њего-
ви подаци из службених евиденција.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спро-
води Конкурсна комисија коју је именовао директор Порес-
ке 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.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ЛИЦА ИЗ ГРАЂАНСТВA У 

СВОЈСТВУ ЦИВИЛНИХ ЛИЦА НА СЛУЖБИ У 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ РАДИ ПОПУНЕ РАДНИХ

 МЕСТА У КОМАНДИ ЗА ОБУКУ

У Центру за обуку паса

Радна места која се попуњавају:

1. Грађевински бравар - помоћник 
руковаоца котлова

1 извршилац

2. Кувар
1 извршилац

3. Одгајивач
5 извршилаца

Општи и посебни услови, начин конкурисања, спровођење 
изборног пуступка, рок за подношење пријава и остала 
неопходна обавештења у вези са конкурсом детаљније су 
објављени на веб-сајту Министарства одбране Републике 
Србије (www.mod.gov.rs), Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs), у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање и у магазину „Одбрана“ број 340, октобар 
2020. године.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ЛИЦА ИЗ ГРАЂАНСТВA У 
ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У 

СВОЈСТВУ ОФИЦИРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 
Формацијска места која се попуњавају:

У Копненој војсци

1. Музичар - кларинет
место службовања Ниш

1 извршилац

2. Музичар - труба
место службовања Ниш

1 извршилац

3. Стоматолог
места службовања Лозница, 

Рашка и Пожега
3 извршиоца

4. Референт за ветеринарску заштиту
место службовања Ниш

1 извршилац

У Гарди ГШ ВС

1. Начелник Групе за инфраструктуру
место службовања Београд

1 извршилац

2. Референт за ветеринарску заштиту
место службовања Београд

1 извршилац
Општи и посебни услови, начин конкурисања, спровођење 
изборног пуступка, рок за подношење пријава и остала неоп-
ходна обавештења у вези са конкурсом детаљније су објавље-
ни на веб-сајту Министартва одбране Републике Србије (www.
mod.gov.rs), Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs), у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошљавање 
и у магазину „Одбрана“ број 340, октобар 2020. године.

БЕОГРА Д

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 Министарства 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.

 Администрација и управа 

www.nsz.gov.rs

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ТУЖИЛАШТВО

ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
Београд

Тужилаштво за организовани криминал на основу чл. 47, 
48, 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службе-
ни гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 
67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018,) 
чл. 17, 18, 20 и 21 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС“, 2/19), Правилника о саставу конкурсне 
комисије, начину провере компетенција, критеријумима и 
мерилима за избор на извршилачка радна места у судови-
ма и јавним тужилаштвима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 30/19), у складу са чл. 12а Правилника о изме-
нама и допунама Правлника о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места у Тужилаштву за организовани 
криминал А. бр. 295/19 од 31.05.2019. године, Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 број 112 - 6627/2020 од 27. августа 2020. године и 
Решења о попуњавању радног места спровођењем јавног 
конкурса. П бр. 225/20 од 16. 09. 2020. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

 РАДНОГ МЕСТА
У ТУЖИЛАШТВУ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ

 КРИМИНАЛ
I Орган у коме се попуњава радно место: Тужи-
лаштво за организовани криминал, Устаничка 29, Београд

II Радно место које се попуњава: 

1) Радно место записничар у звању 
референт

1 извршилац
Опис посла: врши унос текстова по диктату и са диктафон-
ских трака, врши препис текстова, и рукописа, врши пре-
пис тонског записа и израђује све врсте табела, у сарадњи 
са шефом дактилобироа коригује унете податке, стара се 
о савременом обликовању текста, стара се о чувању и 
преносу података, доступности материјала, исправности 
биротехничке опреме и рационалном коришћењу канце-
ларијског и другог потрошног материјала, води уписник за 
евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиден-
цију о свом раду, обавља и друге послове из надлежности 
тужилаштва пo налогу шефа дактилобироа и секретара у 
складу са Правилником о управи у јавном тужилаштву.

Услови за рад на радном месту записничара - рефе-
рента у дактилобироу Тужилаштва: средња школска 
спрема друштвеног, природног или техничког смера, поло-
жен државни стручни испит за рад у државним органима и 
радно искуство у струци од најмање две године и потребне 
компетенције за ово радно место.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у 
којима се проверавају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спро-
води интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних компетенција
Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије 
(провера ће се вршити путем писаног теста);
• 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).

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост“, ако кандидат поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције 
- дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни обра-
зац (уредно и у потпуности попуњен у делу „Рад на рачу-
нару“), достави и тражени доказ у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа 
одлучити да ли може или не може да прихвати доказ који 
је приложен уместо провере тестом.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Тужилаштва за организовани криминал 
(www.tok.jt.rs). 

2. Провера посебних функционалних компетенција
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши 
се провера посебних функционалних компетенција, и то:
• Посебна функционална компетенција у области рада дак-
тилобиро у јавном тужилаштву - познавање прописа реле-
вантних за надлежност и организацију јавног тужилаштва 
(провера ће се вршити писаним путем - тестом).
• Посебна функционална компетенција у области рада дак-
тилобиро у јавном тужилаштву - положен испит за дактило-
графа I класе (провера ће се вршити увидом у сертификат).
• Посебна функционална компетенција за област рада 
административни послови - канцеларијско пословање, 
припрема материјала и вођење записника (провера ће се 
вршити писаним путем - тестом).
• Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар - познавање релевантних прописа из делокруга 
органа Правилника о управи у јавном тужилаштву и Закон 
о државним службеницима (провера ће се вршити усменим 
путем - разговором са кандидатом).
3. Провера понашајних компетенција
Понашајне компетенције су: управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; оријента-
ција ка учењу и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет, и 
њихову проверу вршиће дипломирани психолог на основу 
интервјуа базираног на компетенцијама и упитника.
4. Интервју са Комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа - провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

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 објавље-
на на интернет страници тужилаштва (www.tok.jt.rs). 

Место рада: Београд, Устаничка 29.
IV Услови за запослење: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописа-
ну стручну спрему и да испуњава услове одређене законом 
и Правилником о унтрашњем уређењу и систематизацији 
радних места; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 став 1. 
Закона о државним службеницима).
V Образац пријаве на конкурс и докази који се при-
лажу: Пријава на конурс подноси се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет страници Тужилаштва за орга-
низовани криминал (www.tok.jt.rs) или у штампаној верзији 
у Управи тужилаштва, Устаничка 29, кабинет 432. Образац 
пријаве мора бити својеручно потписан. Образац пријаве 
на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне податке; 
адресу становања; телефон, електронску адресу; образо-
вање, 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 еду-
кације; 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 јавни конкурс може се поднети путем 
поште или непосредно на адресу, Устаничка 29. 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.
VI Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима кон-
курса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте 
(адресе или бројеви телефона) које су навели. Провера свих 
комептенција ће се вршити у просторијама Тужилаштва за 
организовани криминал, Устаничка 29. Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или 
имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

VII Остали докази које прилажу само кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са комисијом: 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак (не старије од 6 месеци);

- уверење да 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 одно-
са (само они кандидати који су радили у државном органу);
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема;
- оригинал или oверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство);
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима; кандидати без положеног државног 
стручног испита за рад у државним органима примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања пробног рада;
- сертификат или други доказ о познавању рада на рачуна-
ру (уколико поседује исти);
- Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам доставити податке о чињеницима о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
18/2016), прописано је између осталог да у поступку који се 
пoкpeћe по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и oбpaђује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама. 

Документ о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција је: извод из матичне рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном државном стручном 
испиту, уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак и уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са комисијом позваће се да у року од 5 
(пет) радних дана од дана пријема обавештења приложе 
остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кан-
дидати који у остављеном року не приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се 
достављају на надресу наведену у огласу. 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени посао). 

VIII Рок за подношење пријава: 8 (осам) дана од дана 
оглашавања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање „Послови“.

IX Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Пријаве се подносе Тужилаштву за организовани 
криминал, Устаничка 29, Београд, са назнаком „Пријава на 
конкурс - за извршилачко радно место“.

X Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају 
услове за запослење на радном месту и међу којима се 
спроводи изборни поступак, објављује се на интернет пре-
зентацији тужилаштва према шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих 
функционалних компетенција конкурсна комисија ће оба-
вестити о времену и месту провере посебних функционал-
них компетенција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити интервју са 
кандидатима.

XI Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Зорица Зечевић, секретар у Тужилаштву за 
организовани криминал, контакт телефон: 011/3082-691 
или зграда тужилаштва, Устаничка 29, канцеларија 432.

Напомене: Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају бити преве-
дени на српски језик и оверени од стране овлашhеног суд-
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ског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а 
која је стечена у иностранству мора бити нострификована. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене решењем комисије. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним 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 Тужилаштва за организовани криминал 
(www.tok.jt.rs).

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво на писани захтев учесника.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији (www.
tok.jt.rs) и огласној табли Тужилаштва за организовани 
криминал, на порталу е-Управе, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање „Послови“.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
11000 Београд, Немањина 22-26

Услед техничке грешке у тексту огласа објављеном дана 
23.09.2020. године у публикацији „Послови“, у делу који 
се односи на Посебне функционалне компетенције за 
радно место – лиценца, код извршилачког радног мес-
та под редним бројем 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 извр-
шилац, ТЕКСТ: „Лиценца бр. 310 или 410; или 330 или 
430; или 350 или 450; или 353 или 453“, мења се и гласи: 
Лиценца бр. 310 или 410; или 333 или 430; или 350 
или 450; или 353 или 453. Обавештавамо кандидате 
да је рок за пријем пријава за наведено радно место по 
овом огласу до 08.10.2020. године.

НОВИ СА Д

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
 У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Сутјеска 3

тел. 021/4876-426

Тужилачки помоћник у звању виши 
тужилачки сарадник које је уподобљено 

звању самостални саветник

Тужилачки помоћник у звању тужилачки 
сарадник које је уподобљено звању 

саветник
2 извршиоца

Ликвидатор у звању сарадник
Опис послова: 1. Тужилачки помоћник у звању виши 
тужилачки сарадник које је уподобљено звању самостал-
ни саветник - помаже јавном тужиоцу и заменику јавног 
тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује тужилачке 
акте, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изја-
ве грађана, самостално предузима процесне радње, под 
надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно замени-
ка јавног тужиоца врши послове предвиђене законом и дру-
гим прописима. 2. Тужилачки помоћник у звању тужилач-
ки сарадник које је уподобљено звању саветник - помаже 
јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду у пред-
метима мање сложености, прати судску праксу, израђује 
нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник кри-
вичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, под надзором 
и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног 
тужиоца обавља послове мање сложености предвиђене 
законом и другим прописима. 3. Ликвидатор у звању сарад-
ник врши суштинску и рачунску контролу примљених рачу-

на и решења, води књигу улазних рачуна, врши обрачун 
пореза и доприноса по примљеним решењима за вештаке 
и припрема вирмане за исплату истих, ликвидира приспе-
ле рачуне везане за поступак и материјалне трошкове те 
припрема вирмане за исплату, ликвидира приспеле рачу-
не везане за поступак и материјалне трошкове и припрема 
вирмане за њихову исплату, припрема захтев за трансфер 
средстава по економским класификацијама и припрема 
стање неизмирених обавеза по економским класифика-
цијама, обавља и друге послове по налогу јавног тужиоца. 

Услови за радно место тужилачки помоћник у звању 
виши тужилачки сарадник које је уподобљено 
звању самостални саветник: стечено високо образо-
вање из научне области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен право-
судни испит, најмање две године радног искуства у струци 
након положеног правосудног испита и потребне компетен-
ције за рад за ово радно место.

Услови за радно место тужилачки помоћник у звању 
тужилачки сарадник које је уподобљено звању 
саветник: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен правосудни испит и 
потребне компетенције за рад за ово радно место.

Услови за радно место ликвидатор у звању сарад-
ник: стечено високо образовање из научне области еко-
номске науке на основним академским студијама у обиму 
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковиним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године, најмање 
три године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и потребне компетенције за рад за ово рад-
но место.

Фазе изборног поступка: изборни поступак спроводи 
се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне компетенције, посебне функционалне ком-
петенције, понашајне компетенције и фаза у којој се спро-
води интервју са Комисијом.

1. Провера општих функционалних компетенција: 
Свим кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компетенције и 
то: организација и рад државних органа Републике Србије 
(провера ће се вршити путем писаног теста); дигитална 
писменост (провера ће се вршити практичним радом на 
рачунару или увидом у доказ - сетрификат о познавању 
рада на рачунару); пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције “дигитална писменост”, ако кандидат поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели-
те да на основу њега будете ослобођени тестирања компе-
тенције - “дигитална писменост”, неопходно је да уз пријав-
ни 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.

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након сачињавања извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција, и то:

За радно место тужилачки помоћник, виши тужи-
лачки сарадник- самостални саветник и за радно 
место тужилачки сарадник - саветник: посебна функ-
ционална компетенција у области рада кривично одељење 
у јавном тужилаштву - познавање материјалних и про-
цесних прописа релевантних за надлежност јавног тужи-
лаштва, прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација, познавање одреда-
ба Законика о кривичном поступку и Кривичног законика 
(провера ће се вршити писаним путем - тестом и усменим 
путем - разговором са кандидатом); посебна функционална 
компетенција у области рада управа у јавном тужилаштву - 
познавање релевантних прописа из делокруга рада јавног 
тужилаштва - Закона о јавном тужилаштву, Правилника о 
управи у јавним тужилаштвима и Закона о државним служ-

беницима (провера ће се вршити писаним путем - тестом 
и усменим путем - разговором са кандидатом); посебна 
функционална компетенција за радно место тужилачки 
помоћник - поседовање знања и вештина за израду нацрта 
јавнотужилачких одлука и других аката, управљање прет-
кривичним поступком, вештине израда нацрта правних 
ставова (провера ће се вршити писаним путем - тестом и 
усменим путем - разговором са кандидатом).

За радно место ликвидатор: посебна функционална 
компетенција у области рада рачуноводство у јавном тужи-
лаштву - познавање прописа релевантних за буџетски ситем 
Републике Србије, методе и поступци финансијског плани-
рања, анализе и извештавања (провера ће се вршити писа-
ним путем - тестом и усменим путем - разговором са кан-
дидатом); посебна функционална компетенција у области 
рада материјално - финансијски, рачуноводствени послови 
у јавном тужилаштву - познавање прописа релевантних за 
надлежност и организацију јавног тужилаштва, Закона о 
јавном тужилаштву (провера ће се вршити писаним путем - 
тестом и усменим путем - разговором са кандидатом); посеб-
на функционална компетенција за радно место ликвидатор 
- познавање пропоиса из области финансијског пословања, 
Правилника о управи у јавним тужилаштвима и Закона о 
државним службеницима, познавање подзаконских аката, 
интерних процедура и других аката јавног тужилаштва реле-
вантних за обављање послова наведеног радног места (про-
вера ће се вршити писаним путем - тестом и усменим путем 
- разговором са кандидатом).

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне 
компетенције су: управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резултата рада; оријента-
ција ка учењу и променама; изградња и одржавање про-
фесионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет 
(провераваће се од стране дипломираног психолога - писа-
ним путем - упитник).

4. Интервју са Комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа - провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом. Временски оквир провере свих компе-
тенција је месец дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс.

Место рада: Нови Сад, Сутјеска 3.

Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређе-
но време.

Општи услови за запослење: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописа-
ну стручну спрему и да испуњава услове одређене законом 
и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 ст. 1 Закона 
о државним службеницима).

Образац пријаве на конкурс и докази који се при-
лажу: пријава на конкурс подноси се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет страници Вишег јавног тужи-
лаштва у Новом Саду - www.ns.vi.jt.рс или у штампаној 
верзији у управи Тужилаштва, Сутјеска 3. Образац пријаве 
мора бити својеручно потписан.

Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, 
личне податке, адресу становања, телефон, електронску 
адресу, образовање, стручне и друге испите подносиоца 
пријаве који су услов за заснивање радног односа, податак 
о знању рада на рачунару, податак о знању страног језика, 
додатне едукације, радно искуство, посебне услове, добро-
вољно дату изјаву о припадности националној мањини, 
посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступ-
цима у државним органима.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем 
поште или непосредно на адресу: Више јавно тужи-
лаштво у Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3. Приликом 
пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру 
под којом подносилац пријаве учествује на јавном кон-
курсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној 
шифри у року од три дана од дана пријема пријаве на 
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима кон-
курса чије су пријаве благовреме, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу на основу података наведених у обрацсу 
пријаве на конкурс, спровешће се изборни поступак, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адре-
се, бројеве телефона или имејл-адресе), које су навели у 
пријави. Провера свих компетенција обавиће се у просто-
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ријама Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, Сутјеска 3, 
трећи спрат. Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) 
које наведу у својим обрасцима пријаве.

Остали докази које прилажу само кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са комисијом: оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; уверење 
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци (издаје надлежна полицијска управа, не старије од 6 
месеци); потврда да кандидату раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа (или писмена изјава учесника конкурса); 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема, за радно место тужилачки помоћник - уверење о 
положеном правосудном испиту а за радно место ликви-
датор - уверење о положеном државном стручном испи-
ту; оригинал или оверена фотокопија доказа 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); сертификат или други доказ 
о познавању рада на рачунару (уколико поседује исти); 
Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Напомена: одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. 

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном право-
судном испиту, уверење о положеном државном стручном 
испиту, уверење да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.
Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу пријаве 
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка. 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са комисијом позваће се да у року од 5 
(пет) радних дана од дана пријема обавештења приложе 
остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кан-
дидати који у остављеном року не приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа не испуња-
вају 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 уве-
рења о држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, односно општинским управама као 
поверени посао) као доказ се могу приложити и фотоко-
пије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским управама.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: осам 
дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
у периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање „Послови”.

Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: 
Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Сутјеска 3, 21 000 
Нови Сад, са назнаком „За јавни конкурс”.
Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају 
услове за запослење на радном месту и међу којима се 
спроводи изборни поступак, објављује се на интернет пре-
зентацији тужилаштва према шифрама њихове пријаве. 
Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих 
функционалних компетенција конкурсна комисија ће оба-
вестити о времену и месту провере посебних функционал-
них компетенција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити интервју са 
кандидатима.

Лице које је задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: секретар тужилаштва, Драга Попетров, 
контакт телефон: 021/4876-426.

Напомена: Сви докази се прилажу на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашћеног тумача. 
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стече-
на у иностранству мора бити нострификована.

Неблаговреме, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве биће одбачене закључком. Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита за рад у државним органима 
примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Кандидати са положеним држав-
ним стручним испитом немају предност у изборном поступ-
ку у односу на кандидате без положеног државног струч-
ног испита. Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на писани захтев 
учесника.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао в.ф. вишег јавног тужиоца у Новом Саду. Овај конкурс 
се објављује на интернет презентацији Вишег јавног тужи-
лаштва у Новом Саду www.ns.vi.jt.rs, на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу е-Управе, на огласној табли, интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови”.

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. 
Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду www.
ns.vi.jt.rs.

                                             Трговина и услуге

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 посло-
давца или га контактирати путем телефона. Лице за кон-
такт: Предраг Марковић.

„ОГАЊ КОВАНО ГВОЖЂЕ“ ДОО
11400 Младеновац, Марковац
Лазара и Срећка Вуксановић 7

тел. 011/8211-179
e-mail: dijana.oganjfinansije@gmail.com

Столар
УСЛОВИ: средња стручна спрема. Исхрана обезбеђена. 
Контакт путем телефона: 011/8211-179 и e-mail: dijana.
oganjfinansije@gmail.com.

БФС СЕРВИС ДОО БЕОГРАД

Хигијеничар
на одређено време

20 извршилаца
УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме. Трајање конкурса: до 
попуне. Рад у сменама. Начин конкурисања: особа за кон-
такт Весна Дурман, 011/3693-056, локал 122, e-mail: vesna.
durman@inexplus.rs.

„PRO-TECH MAX“ DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 22з/48

тел. 011/423-05-19, 063/105-05-60

Радник обезбеђења
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било којем 
занимању, пожељно радно искуство, пожељно познавање 
рада на рачунару, пожељна возачка дозвола Б категорије, 
пожељно знање енглеског језика, пожељно ППЗ, пожељна 
лиценца, пожељна дозвола за ношење оружја, да кандида-
ти нису осуђивани, пробни рад 1 месец. Пријаве слати на 
e-mail: ivana.djurovic@protechmax.rs, у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

„АКУСТИКА“ - РАДЊА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ ПОДНИХ И ЗИДНИХ 

ОБЛОГА И ТРГОВИНА 
НА ВЕЛИКО И МАЛО

11090 Београд, Сопот, Карађорђева 1
тел. 065/3393-973

e-mail: ljiljana.tim@akustika.rs

Продавац
на одређено време 6 месеци, 

место рада Раковица, Борска 73
2 извршиоца

Пријаве слати мејлом или звати на телефон: 064/6585-028. 
Особа за контакт: Љиљана Ћирица. Рад је у сменама.

„ESTILO BELLA“ DOO
11070 Нови Београд

Милентија Поповића 13, локал 1а
тел. 062/8377-024

Женски фризер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ, ПК, НК, без обзи-
ра на квалификације. Рад у сменама, без обзира на радно 
искуство. Пријаве на конкурс искључиво путем телефона: 
062/8377-024. Рок за пријаву на конкурс је 30 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

АДВОКАТ ЉИЉАНА Б. БОРОЈЕВИЋ
11070 Нови Београд, Палмира Тољатија 60

e-mail: advljiljab@gmail.com

Дипломирани правник - адвокатски 
приправник

на одређено време до 24 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пожељна вештина 
брзог куцања, MS Оffice, без радног искуства. Пробни рад 
у трајању од 1 месеца. Пријаве на конкурс достављати на 
мејл адресу: advljiljab@gmail.com. Рок за пријаву на конкурс 
је 30 дана од дана објављивања у часопису „Послови“.

„КОПАОНИК“ АД БЕОГРАД
11000 Београд, Змај Јовина 3

e-mail: pravna.služba@adkopaonik.co.rs

Продавац
за рад у Нишу

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком зани-
мању; радно искуство 6 месеци у продаји грађевинског 
материјала (пожељно). Рок за пријаву: 09.10.2020. године.
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„АЕРОН“ ДОО
11000 Београд, Максима Горког 83

e-mail: aerondoo@gmail.com

Монтер - инсталатер електроинсталација 
за ниске струје

на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању.

Магационер - издавање и паковање робе 
за купце

на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: основна информатичка обука; возачка дозвола Б 
категорије; потребно радно искуство на наведеним послови-
ма. Заинтересовани кандидати да пошаљу CV на наведену 
имејл-адресу, у року од 30 дана од дана објавјивања огласа.

СТАКЛОРЕЗАЧКА РАДЊА
„СТАКЛОПРОМ“

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 111

Обрађивач стакла

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком зани-
мању; пробни рад: 6 месеци; возачка дозвола Б категорије; 
пожељно радно искуство. Телефон за контакт: 063/423-
773. Рок за пријаву: 15 дана.

„INEX PLUS0“
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Добановачки пут 58

Службеник физичко-техничког 
обезбеђења

за рад у Нишу,
 на одређено време до 6 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком зани-
мању; лиценца за обављање послова обезбеђења, ЛФ2 са 
оружјем. Телефон за контакт: 060/645-6360.

РАДЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

И ОПРЕМЕ
TROJANS PROTECTION

21410 Футог, Раде Кондића 126
тел. 064/3333-447

Електротехничар

Опис посла: постављање електричних инсталација, мреж-
них инсталација, алармних система и остало.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка Б категорије. 
Теренски рад, обезбеђен превоз и исхрана. Рок за пријаву 
05.10.2020. године. Јављање кандидата на горе наведени 
број телефона.

„SOS TAXI“ DOO
21000 Нови Сад, Максима Горког 26

тел. 060/4450-401

Телефониста
пробни рад

2 извршиоца

УСЛОВИ: рад у сменама. Јављање кандидата на горе наве-
дени број телефона. Рок за пријаву 07.10.2020. године.

„CIAK TRUCK“ DOO
21000 Нови Сад, Приморска 86

e-mail: maja.gaborov@ciak-truck.rs
тел. 066/6778-128

Магационер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, основна информа-
тичка обука, возачка дозвола Б категорије; теренски рад. 
Јављање кандидата на горе наведени број телефона и мејл 
адресу. Рок за пријаву 21.10.2020. године.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ОСИГУРАЊЕ

ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА
11000 Београд, Владимира Поповића 8

e-mail: dusan.bursac@generali.rs

Саветник за осигурање живота
на одређено 3 месеца, 
место рада Нови Сад

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; теренски рад. Прија-
ве слати на горе наведену мејл-адресу. Рок за пријаву: 
09.11.2020. године.

WAGA CENTAR ZDRAVE ISHRANE
21000 Нови Сад, Светозара Милетића 51

e-mail: nadja.waga@gmail.com
тел. 062/205-944

Асистент нутриционисти
Oпис посла: aдминистративни послови, мерење антропо-
метријских параметара, одржавање друштвених мрежа, 
заказивање и комуникација са пацијентима.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицински техни-
чар, фармацеутски техничар или економски техничар; 
енглески језик - средњи ниво, основна информатичка обу-
ка. Јављање кандидата на горе наведену мејл-адресу или 
број телефона. Рок за пријаву: 19.10.2020. године.

„ТЕХНОСЕРВИС НС 021“ ДОО
21204 Сремска Каменица, Фрушкогорски пут 38

тел. 064/2014-922

Сервисер противпожарне опреме
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б 
категорије; теренски рад, обезбеђен превоз, пробни рад. 
Јављање кандидата на горе наведени број телефона, од 8 
до 18 часова. Рок за пријаву 23.11.2020. године.

“САНИОПТИК” ДОО
11000 Београд, Коче Капетана 12-14
e-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

тел. 063/1067-007

Оптометриста
на одређено време 12 месеци

Опис посла: саветовање и пружање најадекватнијег решења 
приликом избора и коришћења наочара и сочива.

УСЛОВИ: IV/2 степен стручне спреме - струковни опто-
метриста, дефектолог, струковни дефектолог или струков-
ни оптометричар, VII/1 степен стручне спреме - специјали-
ста струковни оптометриста, основна информатичка обука.

Продавац
Опис посла: саветовање и пружање најадекватнијег решења 
приликом избора и коришћења наочара и сочива.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, основна информатичка 
обука.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на горе наве-
дену мејл-адресу и број телефона. Рок за пријаву 07.10.2020. 
године.

ITAR SOLUTION
ДОО КОВИН

Оператор софтверског програмирања
3 извршиоца

УСЛОВИ: За потребе послова програмирања машина у 
производњи потребни софтверски програмери 4. степе-
на стручне спреме или инжењери елктро струке 6. степе-
на стручности. Радно искуство није неопходно. Потребно 
је да кандидати знају енглески језик на средњем нивоу и 
поседовање возачке дозволе Б категорије. Кандидатима је 
обезбеђена обука. Пријаву и CV послати на имејл адресу 
itar@itar-s.com.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ 

ЕЛЕКТРОПРОВОДНИКА
“ЕЛКОК” АД

31260 Косјерић, Олге Грбић 3
тел. 031/781-322

Комерцијалиста
на одређено време на период од 6 
месеци, уз могућност запослења на 

неодређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани еконо-
миста. Компетенције и вештине: говорно и писано знање 
енглеског језика - минимум средњи ниво; добро позна-
вање рада на рачунару: MS Office paket, Microsoft Outlook, 
Интернет претраживачи; напредна писана и усмена кому-
никација: напредне организационе вештине и способности; 
тимски рад и управљање променама; понашање у складу 
са етичким и пословним принципима; спремност на стал-
но учење и усавршавање. Заинтересовани кандидати могу 
послати биографију и мотивационо писмо на e-mail adresu: 
elkok@mts.rs или путем поште на адресу: ЕЛКОК, АД Косје-
рић, Олге Грбић 3, 31260 Косјерић.

ATRIUM CONSULTING
ДОО БЕОГРАД

Чистач просторија
на одређено време, место рада: Београд 

- Савски венац
50 извршилаца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме. Рад у сменама. 
Трајање конкурса: до 23.10.2020. године. Особа за контакт: 
Саша Недељков (066/8109-127).

EE WASTE GROUP DOO
21000 Нови Сад, Приморска 82а
e-mail: ecc.stefanov@hotmail.com

тел. 060/7505-533

Манипулант рециклер
на одређено време 3 месеца

5 извршилаца
УСЛОВИ: обезбеђена исхрана, пробни рад. Пријава канди-
дата поштом на горе наведену адресу, имејл или на број 
телефона. Рок за пријављивање 30.10.2020. године.

            Медицина

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд, Мхаила Аврамовића 28

Медицинска сестра - техничар
у операционој сали општег смера

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
у интензивној нези нивоа 2

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
у онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији

Медицинска сестра - техничар
у операционој сали општег смера 

(анестетичар)

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима

4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи (са просечном оценом); оверен препис 
или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; 
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доказ о радном искуству у струци након положеног испита 
на пословима пружања здравствене заштите, укључујући 
и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); решење о упису у именик Коморе 
медицинских сестара и здравствених техничара Србије; 
фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико 
лична карта поседује чип); биографију, са адресом и кон-
такт телефоном. Пожељно је претходно радно искуство 
у стационарним здравственим установама на истим или 
сличним пословима. Пробни рад је шест месеци. Наведена 
документа не смеју бити старија од шест месеци, а прило-
жене фотокопије морају бити оверене од надлежног орга-
на. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима из овог огласа, као и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
Владимирци, Светог Саве 17 

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: рад у сменама, рад у теренским амбуланатама и 
рад ноћу. Услови за пријем у радни однос, поред општих 
услова предвиђених законом, су: завршен медицински 
факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине, положен стручни испит, лиценца, возачка 
дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Кандидати пријаву са фотокопијом личне кар-
те, кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, 
као и оверене фотокопије докумената којима доказују да 
испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује 
стручна спрема, потврда о положеном стручном испи-
ту, лиценца, фотокопија возачке дозволе, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама, објављеном у „Сл. гл. РС”, број 20/09) достављају 
у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља Вла-
димирци, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у 
просторијама кадровске службе Дома здравља Владимир-
ци, са назнаком „Пријава за конкурс“. Одлука о избору кан-
дидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће 
бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Пријаве 
морају да буду примљене у Дому здравља најкасније осмог 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање као последњег 
дана рока за подношење пријава до 12 часова, без обзи-
ра на начин доставе. Пријаве које буду примљене у Дому 
здравља после истека дана и сата наведеног у овом огласу 
сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити 
пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене 
у установи. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном 
документацијом ће бити одбијене као неисправне. Оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Национал-
не службе за запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА
26300 Вршац, Абрашевићева бб

Доктор медицине - специјалиста 
радиологије 

на одређено време на 3 месеца
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским 
студијама (медицински факултет), по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање пет година 
(медицински факултет), по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, стручни испит; 
лиценца; диплома о положеном специјалистичком испи-
ту. Кандидати подносе неоверене фотокопије: пријаву на 
оглас са личном и радном биографијом са адресом и тач-
но наведеним радним местом за које кандидат конкурише, 
контакт телефоном и e-mail адресом; диплома о стеченом 
високом образовању; уверење о положеном стручном 
испиту; одобрење за самосталан рад (лиценца или решење 
о упису у именик коморе); диплома о положеном специја-
листичком испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме). Рок за подношење пријава 
је 8 дана од објављивања огласа. Оглас је објављен и на 
огласној табли и на веб-страници Опште болнице Вршац, 
Вршац као и на веб-страници Министарства здравља РС. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на раз-

говор ради пружања додатних информација које могу бити 
важне за одлуку о избору кандидата. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Приложена документација 
уз пријаву не враћа се кандидатима. Пријаве се подносе 
лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице 
Вршац, Вршац или путем препоручене поште на адресу: 
Општа болница Вршац, Вршац, Абрашевићева бб, 26300 
Вршац са напоменом „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос на одређено време за радно место доктора медицине 
- специјалиста радилогије”.

АПОТЕКА БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 246

тел. 017/651-058

Магистар фармације
за обављање послова у Јединици за 

издавање готових лекова ДЗ Бујановац, 
на одређено време због повећаног обима 

послова, на период до 3 месеца
Опис посла: обавља послове из области фармацеутске 
здравствене делатности о чему води прописану медицин-
ску документацију; издаје лекове, медицинска средства 
и предмете опште употребе и даје савете за њихову при-
мену; прати нежељене реакције на лекове и медицинска 
средства и доприноси избегавању истих; доприноси избе-
гавању интеракција и терапијског дуплирања примене 
лекова; ради на промоцији здравља и превенција болести 
у сарадњи са другим здравственим радницима; израђује 
магистралне лекове; набавља и контролише правилно 
складиштење и чување лекова, медицинских средстава и 
предмета опште употребе; управља фармацеутским отпа-
дом; учествује у континуираном стручном усавршавању, 
обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом, кан-
дидат мора да испуњава и следеће услове: високо образо-
вање на: интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у звању магистра 
фармације; пожељно познавање језика националних 
мањина на подручју општине Бујановац.

ОСТАЛО: Документација потребна за пријаву: 1) пријава на 
оглас, 2) CV (радна биографија), 3) диплома о завршеном 
факултету (оверена фотокопија), 4) уверење о положеном 
стручном испиту (оверена фотокопија), 5) лиценца надлеж-
не коморе (оверена фотокопија), 6) извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 7) извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио пре-
зиме), 8) фотокопија личне карте или очитани подаци са 
личне карте (уколико је чипована), 9) доказ о досадашњем 
радном искуству, 10) лекарско уверење о здравственој 
способности за послове које ће обављати (не старије од 
6 месеци). Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа код Националне службе за запошља-
вање. Конкурс је објављен и на огласној табли Апотеке 
Бујановац и на интернет страници Министарства здравља. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли 
у управи Апотеке Бујановац, Карађорђа Петровића 246, 
Бујановац. Изабрани кандидати ће бити лично обавештени 
телефонским путем. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Пријаве се предају лично или поштом на гореневе-
дену адресу, са назнаком „Пријава по огласу”.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Медицински физичар
за рад у Служби онкологије са 

палијативним збрињавањем, Одељење 
радиотерапије

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати морају да испуњавају и услове у погледу 
стручне спреме/образовања: високо образовање - мас-
тер академске студије и завршен природно-математич-
ки факултет, факултет за физичку хемију или физички 
факултет: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије) по пропису који уређује високо образовање 

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; радно искуство у струци након завршеног при-
правничког стажа у трајању од 6 месеци. Опис послова 
утврђен Правилником о организацији и систематиза-
цији послова и радних места Здравственог центра Кла-
дово. Кандидати уз захтев подносе: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
доказ да се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда); уверење да нису осуђивани за кривична 
дела која их чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење из полицијске управе или полицијске ста-
нице); извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме); уверење о држављан-
ству; фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте. Кандидат који одлуком в.д. директора буде 
изабран за пријем у радни однос, пре потписивања уго-
вора о раду биће дужан да достави лекарско уверење, 
као доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Оглас је објављен и на огласној 
табли и интернет презентацији послодавца и интернет 
страници Министарства здравља. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији НСЗ „Послови“. Одлука о избору кандидата биће 
донете у року од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријаве. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне докуменатације. Пријавом 
на оглас пријављени кандидат даје сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обраује Одељење за правне, 
кадровске и опште послове Здравственог центра Кладо-
во. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних информа-
ција, које су од важности за доношење одлуке о пријему. 
Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: 
Здравствени центар Кладово, 19320 Кладово, Дунавска 
1-3, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове _______________ (навести назив рад-
ног места)“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Медицински техничар општег смера
на одређено време до повратка одсутног 

радника
2 извршиоца

Медицински техничар општег смера
на одређено време, замена за време 
трудничког боловања, породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

2 извршиоца

Медицински техничар општег смера
на одређено време због повећаног обима 

посла

Медицински техничар општег смера
на одређено време за рад у операционој 

сали до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су: средња 
медицинска школа општег смера (IV степен стручне спре-
ме), положен стручни испит. Кандидат мора да испуњава 
психофизичку и здравствену способност за рад под посеб-
ним условима рада и сменски рад. Кандидати подносе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и са тачно наве-
деним радним местом за које кандидат конкурише, извод 
из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је извршена промена презимена), диплому о 
завршеној школи наведеној у условима за заснивање рад-
ног односа и сва четири сведочанства, потврду о положе-
ном стручном испиту, фотокопију радне књижице, извод са 
евиденције Националне службе за запошљавање, решење 
или лиценца. Приложити фотокопије тражених докумена-
та. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, као и документа којима се доказује испуње-
ност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште 
болнице Параћин или послати на адресу: Општа болница 
Параћин, Мајора Марка 12, 35250 Параћин, у затвореној 
коверти са назнаком „Пријава на оглас”. Кандидат прилаже 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
рад приликом заснивања радног односа. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ 

Медицина
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„Послови“. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства 
здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непот-
пуном или неодговарајућом документацијом, неће бити 
разматране. По завршеном конкурсу предата документа се 
неће враћати кандидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон: 035/8155-101.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Технички радник - сервирка
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидат мора да испуња-
ва психофизичку и здравствену способност за рад под 
посебним условима рада и сменски рад. Кандидати под-
носе: пријаву на оглас са кратком биографијом и са тач-
но наведеним радним местом за које кандидат конкурише, 
извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге 
венчаних (ако је извршена промена презимена), диплому 
о завршеној школи наведеној у условима за заснивање 
радног односа, фотокопију радне књижице, извод са еви-
денције Националне службе за запошљавање. Приложити 
фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети 
лично у писарницу Опште болнице Параћин или посла-
ти на адресу: Општа болница Параћин, Мајора Марка 12, 
35250 Параћин, у затвореној коверти са назнаком „Пријава 
на оглас“. Кандидат прилаже лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за рад приликом заснивања 
радног односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови“. Оглас је 
објављен и на веб-сајту Министарства здравља. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неод-
говарајућом документацијом, неће бити разматране. По 
завршеном конкурсу предата документа се неће враћати 
кандидатима. За све информације можете се обратити на 
телефон: 035/8155-101.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа, општи смер, положен стручни испит 
и дозвола-лиценца за рад и најмање шест месеци рад-
ног искуства. Опис послова: утврђен Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Дому здравља Житорађа бр. 515 од 05.06.2018. године. 
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, општег смера, IV степен стру-
чне спреме; 2. уверење о положеном стручном испиту; 3. 
дозволу за рад - лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик коморе, 4. извод из матичне књи-
ге рођених или венчаних уколико је диплома или уверење 
издато на девојачко презиме; 5. уверење о држављанству; 
6. доказ о радном искуству. Докази морају бити у оригина-
лу или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назна-
ком „Пријава на конкурс“ или се лично предају у Правној 
служби Дома здравља Житорађа.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Медицинска сестра - техничар
педијатријског смера, на одређено време 

до повратка запосленог са боловања, у 
Служби за здравствену заштиту деце, 

школске деце и омладине
УСЛОВИ: фотокопија дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи - педијатријског смера, фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопије дозволе за рад 
- лиценце или решење о упису у комору, кратка биографија 
са адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра - техничар
гинеколошко-акушерског смера, на 

одређено време до повратка запосленог 
са неплаћеног одсуства, у Служби за 

здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: фотокопија дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи - гинеколошко-акушерског смера, фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија 
дозволе за рад - лиценце или решење о упису у комору, 
кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новинама „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних информација и 
провере стручног знања који су важни за доношење одлуке 
о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања 
уговора дужан је да достави доказ о здравственој способ-
ности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору 
ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у 
приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, 
Београд. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља 
Раковица 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком 
„За оглас“ или лично доставити у писарницу Дома здравља 
Раковица.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет (VII степен стручне спре-
ме); обављен приправнички стаж и положен стручни испит; 
минимум 1 година радног искуства са тежим пацијентима; 
лиценца. Кандидати су обавезни да доставе: кратку био-
графију са адресом, контакт телефоном и мејл-адресом, 
неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о заврше-
ној школи, положеног стручног испита, лиценце.

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: виша медицинска школа - струковни терапеут 
(VI степен стручне спреме); обављен приправнички стаж и 
положен стручни испит; минимум 1 година радног искуства 
са полупокретним и непокретним пацијентима; лиценца. 
Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене 
фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, 
положеног стручног испита, лиценце.

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен стручне 
спреме); обављен приправнички стаж и положен стручни 
испит; минимум 1 година радног искуства са истим посло-
вима; лиценца. Кандидати су обавезни да доставе: крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл-ад-
ресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о 
завршеној школи, положеног стручног испита, лиценце.

Помоћни радник
на одржавању парка

УСЛОВИ: основна школа; минимум 1 година радног иску-
ства на истим пословима; возачка дозвола Б категорије. 
Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене 
фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, 
возачке дозволе.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у затвореним ковертама на наведену адресу 
Института (правна служба), са назнаком „Пријава за кон-
курс“, са навођењем радног места за које се конкурише. 
Пријаве морају да буду примљене у Институту за рехабили-
тацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање, 
и то најкасније до 12.10.2020. године као последњег дана 
рока за подношење пријава до 14 часова, без обзира на 
начин доставе. Пријаве које буду примљене у Институту 
за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у 
овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворе-
не ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата 
када су примљене у Институту за рехабилитацију. Пријаве 
са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као непотпуне.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Техничар одржавања одеће
на одређено време због повећаног обима 

посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају 
и следеће посебне услове: основно образовање. Опис 
послова: предвиђен систематизацијом послова установе, 
за послове техничара одржавања одеће. Уз пријаву под-
нети краћу биографију, оверену копију дипломе о завр-
шеној одговарајућој школи са просечном оценом током 
школовања, фотокопију радне књижице уколико канди-
дат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ 
о радном искуству), оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат 
променио презиме, оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена: 
лекарско уверење којим се доказује здравствена способ-
ност без ограничења за рад на радном месту за које је 
расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде 
изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разма-
трати 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 изборукан-
дидата. 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 кадров-
ске и административне послове Опште болнице Петровац 
на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на адре-
су: Општа болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 
Петровац на Млави или доставити лично у Правну служ-
бу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене 
пријаве и непотпуна документација неће бити узета у раз-
матрање при избору кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И 
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Доктор медицине специјалиста 
педијатар

на болничком одељењу и у 
специјалистичкој амбуланти, на 

одређено време по основу замене 
привремено одсутног запосленог, пробни 

рад од 3 месеца
Опис посла: стара се о превентиви и лечењу оболеле деце 
која се налазе на стационарним одељењима у болници; 
обавља консултативне прегледе деце која су на амбулант-
ном третману; обавља педијатријску тријажу свих упућених 
пацијената, обавезну примарну изолацију, врши системат-
ске прегледе, даје потребне сугестије, упућује на консул-
тативне прегледе; брине се о правилној употреби лекова; 
води рачуна о правилној исхрани стационарних пацијена-
та; педијатар са завршеном едукацијом из епилептологије 
чита ЕЕГ налазе и ординира антиепи терапију; учествује у 
раду стручног колегијума и других стручних тела; за свој 
рад одговоран је директору болнице. 

УСЛОВИ: стручна спрема и услови за обављање посло-
ва: медицински факултет, специјалиста из педијатрије, 
лиценца за рад. Кандидати су обавезни да доставе писа-
ну пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се 
подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, дипломе 
о завршеном специјалистичком испиту, уверење о поло-
женом стручном испиту, лиценца за рад, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Приликом 
заснивања радног односа кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове на које се прима, потврду да се против лица 
не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се на адресу: Специјална болница за церебралну 
парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а 
- Правна служба. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.

Медицина

Национална служба
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 
Одељење пластичне хирургије, на 

одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит, 
најмање шест месеци радног искуства. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о 
радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски 
уговори, потврда послодавца и сл.).

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен стручни 
испит; најмање шест месеци радног искуства; лиценца. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доста-
ве: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотоко-
пију радне књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.).

Доктор медицине
за потребе Одсека за образовну 

делатност и едукацију запослених, на 
одређено време по основу замене, до 

повратка радника са боловања
УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства у звању док-
тора медицине; положен стручни испит; познавање рада 
на рачунару; познавање најмање једног светског језика; 
лиценца. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дуж-
ни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце, фотокопију радне књижице или дру-
гог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.), фотоко-
пије 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 пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему претходно 
искуство о раду, додатно образовање или способљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на 
наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000

e-mail: zavod@biocidi.org.

Биолог - истраживач
Опис посла: 1. рад у лабораторији за испитивање ефикас-
ности биоцидних производа који се користе у комуналној 
хигијени, 2. израда програма из области контроле суз-
бијања вектора преносилаца заразних болести, 3. припре-
мање програма, пројеката и оперативних планове из доме-
на програмских активности и учествовање у уговарању 
програмских активности, 4. учествује у пословима монито-
ринга ДДД послова у програмским активностима, 5. органи-
зација и координација извођења програмских активности 
у складу са уговорним обавезама, 6. истраживања у реа-
лизацији програмских активности, писање, објављивање и 
излагање радова, 7. контрола квалитета услуга (анализом 
документације и непосредно на терену). 

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године, биолош-

ки факултет; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, биолошки факултет; 
положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отров-
ним гасовима (фумигација), дозвола за управљање мотор-
ним возилом Б категорије.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија и докази о 
испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама 
(фотокопија дипломе/уверења). Пријаве са траженим при-
лозима се достављају на адресу Завода за биоциде и меди-
цинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на 
писарницу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаго-
воремене пријаве се неће разматрати. Кандидат који буде 
изабран дужан је да достави доказ о здравственој способ-
ности за рад на наведеним пословима.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000

e-mail: zavod@biocidi.org.

Виши санитарни техничар/санитарно-
еколошки инжењер

3 извршиоца
Опис посла: 1. спроводи мере за спречавање ширења 
заразних болести; 2. спроводи мере дезинфекције, дезин-
секције и дератизације; 3. сложени послови дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације у здравственим и другим уста-
новама, у програмима јавног здравља, животној средини, 
4. послови систематске дератизације, сузбијање комараца 
и сузбијање крпеља, 5. учествује у пословима мониторинга 
ДДД послова и сузбијања штетних организама у програм-
ским активностима, 6. ДДД послови у заштити биља и вете-
рини и привреди и ванпривреди, 7. ДДД послови у каран-
тинским условима по епидемиолошким индикацијама, 8. 
фумигација силоса, бродова, магацина, руковање комором 
за стерилизацију етиленоксидом и др, 9. послови на одр-
жавању опреме, 10. обавља послове припреме препарата, 
справљање радних смеша, паковање, размеравање и дос-
тављање препарата за обављање ДДД послова извршио-
цима на терену. 11. управљање моторним возилом, вожња 
за потребе обављања ДДД послова, одржавање возила 
(чишћење и прање) и вођење документације о исправ-
ности и коришћењу возила. 

УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама првог 
степена (основне струковне 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. септем-
бра 2005. године; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању; положен курс за рад са биоцидима и курс 
за рад са отровним гасовима (фумигација); дозвола за упра-
вљање моторним возилом Б категорије.

Виши санитарни техничар / санитарно-
еколошки инжењер

Опис посла: 1. спроводи мере за спречавање ширења 
заразних болести; 2. спроводи мере дезинфекције, дезин-
секције и дератизације; 3. сложени послови дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације у здравственим и другим уста-
новама, у програмима јавног здравља, животној средини, 
4. послови систематске дератизације, сузбијање комараца 
и сузбијање крпеља, 5. учествује у пословима мониторинга 
ДДД послова и сузбијања штетних организама у програм-
ским активностима, 6. ДДД послови у заштити биља и вете-
рини и привреди и ванпривреди, 7. ДДД послови у каран-
тинским условима по епидемиолошким индикацијама, 8. 
фумигација силоса, бродова, магацина, руковање комором 
за стерилизацију етиленоксидом и др, 9. послови на одр-
жавању опреме, 10. обавља послове припреме препарата, 
справљање радних смеша, паковање, размеравање и дос-
тављање препарата за обављање ДДД послова извршио-
цима на терену. 11. управљање моторним возилом, вожња 
за потребе обављања ДДД послова, одржавање возила 
(чишћење и прање) и вођење документације о исправ-
ности и коришћењу возила.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама првог 
степена (основне струковне 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. септем-
бра 2005. године; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању; положен курс за рад са биоцидима и курс 
за рад са отровним гасовима (фумигација); дозвола за упра-
вљање моторним возилом Б категорије.

Санитарни / санитарно-еколошки - 
оперативно-санитарни техничар

Опис посла: 1. спроводи мере за спречавање ширења 
заразних болести, 2. спроводи мере дезинфекције, дезин-
секције и дератизације, 3. послови дезинфекције, дезинсек-
ције и дератизације у здравственим и другим установама, у 
програмима јавног здравља, животној средини, 4. послови 
систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање 
крпеља, 5. учествује у пословима мониторинга ДДД посло-
ва и сузбијања штетних организама у програмским актив-
ностима, 6. ДДД послови у заштити биља и ветерини и 
привреди и ванпривреди, 7. ДДД послови у карантинским 
условима по епидемиолошким индикацијама, 8. обавља 
послове припреме препарата, справљање радних сме-
ша, паковање, размеравање и достављање препарата за 
обављање ДДД послова извршиоцима на терену, 9. упра-
вљање моторним возилом, вожња за потребе обављања 
ДДД послова, одржавање возила (чишћење и прање) и 
вођење документације о исправности и коришћењу возила.

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године, 
медицинске струке; најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању; положен курс за рад са биоцидима и 
курс за рад са отровним гасовима (фумигација); дозвола за 
управљање моторним возилом Б категорије.

Санитарни / санитарно-еколошки 
техничар – оперативно-санитарни 

техничар
Опис посла: 1. спроводи мере за спречавање ширења зараз-
них болести, 2. спроводи мере дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације, 3. послови дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације у здравственим и другим установама, у про-
грамима јавног здравља, животној средини, 4. послови сис-
тематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање 
крпеља, 5. учествује у пословима мониторинга ДДД послова 
и сузбијања штетних организама у програмским активности-
ма, 6. ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди 
и ванпривреди, 7. ДДД послови у карантинским условима по 
епидемиолошким индикацијама, 8. обавља послове припре-
ме препарата, справљање радних смеша, паковање, разме-
равање препарата за обављање ДДД послова.

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године, 
медицинске струке; најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању; положен курс за рад са биоцидима и 
курс за рад са отровним гасовима (фумигација).

Медицинска сестра - техничар
у јавном здрављу

Опис посла: 1. спроводи мере за спречавање ширења зараз-
них болести, 2. спроводи мере дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације, 3. послови дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације у здравственим и другим установама, у про-
грамима јавног здравља, животној средини, 4. послови сис-
тематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање 
крпеља, 5. учествује у пословима мониторинга ДДД послова 
и сузбијања штетних организама у програмским активности-
ма, 6. ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди 
и ванпривреди, 7. ДДД послови у карантинским условима по 
епидемиолошким индикацијама, 8. обавља послове припре-
ме препарата, справљање радних смеша, паковање, разме-
равање препарата за обављање ДДД послова.

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године, 
медицинске струке; најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању; положен курс за рад са биоцидима и 
курс за рад са отровним гасовима (фумигација).

Референт за санитарну контролу / 
заштиту животне средине - оперативни 

техничар
2 извршиоца

Опис посла: 1. прати хигијенско, санитарно и техничко 
стање објеката, опреме и инвентара, 2. оперативно тех-
нички послови дезинфекције, дезинсекције и дератиза-
ције у заштити животне средине, заштити биља, ветери-
ни, у комуналној хигијени, у привреди и ванпривреди, 3. 
послови систематске дератизације, сузбијање комараца и 
сузбијање крпеља, 4. учествује у пословима мониторинга 
ДДД послова и сузбијања штетних организама у програм-
ским активностима, 5. обавља послове припреме препара-
та, справљање радних смеша, паковање, размеравање и 
достављање препарата за обављање ДДД послова извр-
шиоцима на терену.

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године; 
положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отров-
ним гасовима (фумигација); дозвола за управљање мотор-
ним возилом Б категорије.

Медицина



Бесплатна публикација о запошљавању 2330.09.2020. |  Број 901 |   

Здравствени сарадник за хигијену и 
заштиту животне и радне средине - 

еколог
Опис посла: 1. прати стање загађености животне среди-
не из области квалитета ваздуха, отпадних и површинских 
вода и земљишта; 2. учествује у евидентирању и анализи 
здравствених индикатора животне средине из области ква-
литета ваздуха, отпадних и површинских вода и земљишта; 
3. обрађује и приказује географску дистрибуцију праћених 
загађења животне средине; 4. израђује елаборат о утицају 
на животну средину; 5. управља медицинским отпадом 
(врши надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележа-
вањем, транспортом и стерилизацијом у погону за третман 
инфективног отпада); 6. учествује у процени ризика на рад-
ном месту и у радној околини кроз идентификацију и проце-
ну штетности и опасности; 7. учествује у стручним пословима 
испитивања услова радне околине; 8. прати присуство алер-
гена у ваздуху који потичу од коровских биљака и предлаже 
мере сузбијања; 9. спроводи програм медицинске екологије 
кроз процену ризика у примени биоцида; 10 прати ефекте 
мера и утицај пестицида на загађеност земљишта, воде и 
ваздуха; 11 испитује ефекте примене биоцида у сузбијању 
штетних организама, врши мониторинг појаве резистенције 
на примљене биоциде; 12. израда програма из области кон-
троле сузбијања вектора преносилаца заразних болести, 13 
учествује у пословима мониторинга и сузбијања штетних 
организама, 14. управљање моторним возилом, вожња за 
потребе обављања послова.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије / академска специјализација) из 
области екологије по пропису који уређује високо образо-
вање 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, биолошки факултет; положен курс за рад са био-
цидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација); 
дозвола за управљање моторним возилом Б категорије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија и докази о 
испуњености тражених услова конкурса у неовереним 
фотокопијама. Пријаве са траженим прилозима се дос-
тављају на адресу Завода за биоциде и медицинску еко-
логију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарни-
цу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговоремене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа подлежу провери знања. Кандидат који буде 
изабран дужан је да достави доказ о здравственој способ-
ности за рад на наведеним пословима.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за интерну медицину, на 
одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог за време мировања 

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

Опис послова: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

2. Доктор медицине
за рад у Служби за 

оториноларингологију, на одређено 
време ради замене привремено одсутне 

запослене, до истека породиљског 
одсуства

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

3. Спремач - спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге за рад у Одељењу 
за одржавање хигијене објеката и 

простора у Служби за техничке, помоћне 
и друге сличне послове при Заједничким 
немедицинским пословима, на одређено 
време на 3 месеца, због повећаног обима 

посла
УСЛОВИ: основна школа.

4. Помоћни кувар
за рад у Одсеку за припрему хране у 

Служби за техничке, помоћне и друге 
сличне послове при Заједничким 

немедицинским пословима, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног обима 

посла
УСЛОВИ: средња школа.

Кандидати за радна места 1 и 2 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

Кандидати за радно место 3 подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, 
фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матич-
не књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења 
издати на девојачко презиме).

Кандидати за радно место 4 подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена докумен-
та у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком 
“За оглас” са називом и редним бројем радног места за које 
се конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Виша акушерска сестра
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме: виша акушерска сес-
тра са положеним стручним испитом. Кандидати су у оба-
вези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној вишој медицинској школи; оверен 
препис или фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; уверење Националне службе за запошљавање о 
дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству 
у струци након положеног стручног испита на пословима 
пружања здравствене заштите (фотокопија радне књи-
жице или потврда послодавца); биографију са адресом 
и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава 
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. Контакт телефони: 018/804-215, 018/804-211.

Виши радиолошки техничар
на одређено време због повећаног обима 

посла
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме: виши радиолошки 
техничар са положеним стручним испитом. Кандидати су 
у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној вишој школи; оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
уверење Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци 
након положеног стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); биографију са адресом и контакт 
телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном документа-
цијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматра-
не. Контакт телефони: 018/804-215, 018/804-211.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог на боловању преко 30 дана

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме: медицинска сестра/
техничар општег смера са положеним стручним испитом. 
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; уверење Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о 
радном искуству у струци након положеног стручног испи-
та на пословима пружања здравствене заштите (фотоко-
пија радне књижице или потврда послодавца); биографију 
са адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране. Контакт телефони: 018/804-215, 
018/804-211.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра/
техничар са положеним стручним испитом. Кандидати су 
обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној медицинској 
школи; оверен препис или фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; уверење Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о 
радном искуству у струци након положеног стручног испи-
та на пословима пружања здравствене заштите (фотоко-
пија радне књижице или потврда послодавца); биографију 
са адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране. Контакт телефони: 018/804-215, 
018/804-211.

          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 
БЛАЦЕ

18420 Блаце, Светог Саве 4
тел. 027/371-042

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора, може бити именован држављанин 
Републике Србије, који је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, економских, пси-
холошких, педагошких и андрагошких и социолошких нау-
ка, односно стручни назив дипломирани социјални радник 
и има најмање пет година радног искуства у струци, да није 
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за 
кривична дела које га чине неподобним за рад у установи 
социјалне заштите. Мандат директора траје четири годи-
не, путем заснивања радног односа на одређено време, на 
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основу конкурса, а по прибављању мишљења Управног 
одбора Центра и сагласности Министарства. Докази који 
се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава, потписана 
својеручно са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству, потврда о радном стажу у струци; уверење 
о опште здравственој способности; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или ове-
рена фотокопија извода из МК рођених; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оверена фотокопија радне књижице; уверење да кандидат 
није осуђиван; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак, односно да није поднет захтев за спро-
вођење истраге или одређених истражних радњи, да није 
подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична 
дела за која се гоњење предузима по службеној дужности. 
Кандидат уз прописану конкурсну документацију, подноси 
програм рада за мандатни период на који се врши избор. 
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса (кон-
курс је оглашен 24.09.2020. године на званичном веб сајту 
Националне службе за запошљавање). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе 
на адресу: Центар за социјални рад „Блаце” - 18420 Бла-
це, Светог Саве 4, са назнаком „За јавни конкурс за име-
новање директора”. Изборни поступак спроводи Управни 
одбор Центра и у том поступку разматра приспеле прија-
ве, сачињава листу кандидата који су испунили пропи-
сане услове и доставља је заједно са својим мишљењем 
надлежном органу јединице локалне самоуправе. Лице које 
је задужено за давање обавештења о конкурсу: Валентина 
Павловић, тел. 027/371-042. Оглас је објављен у публика-
цији „Послови“ и на огласној табли Центра за социјални рад 
„Блаце”.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЉУБОВИЈА

15320 Љубовија, Милана Тешића 28

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них, економских психолошких, педагошких, андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник; да има најмање пет година радног иску-
ства у струци, да није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак који га чини неподобним за вршење 
функције директора, што доказује уверењем надлежних 
органа; да поседује организационе вештине, комуника-
ционе вештине, менаџерске вештине, вештине презен-
тације, знање рада на рачунару и знање страног језика. 
Кандидат за директора је дужан уз прописану конкурсну 
документацију поднети програм рада за мандатни пери-
од на који се бира. Пријавом са доказима о испуњености 
услова конкурса и кратком радном биографијом подносе 
се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса и то 
непосредно или поштом на адресу Центар за социјални рад 
„Љубовија”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Напомена: На основу члана 124 став 
6 Закона о социјалној заштити, изборни поступак спроводи 
управни одбор центра за социјални рад и у том поступку 
разматрати приспеле пријаве, сачињава листу кандидата 
који су испунили прописане услове и доставља је, заједно 
са својим мишљењем, надлежном органу јединице локалне 
самоуправе. Ставом 8 истог члана предвиђено је да на име-
новање директора центра за социјални рад сагласност даје 
министраство надлежно за социјалну заштиту.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БАЈИНА БАШТА

31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице 
(држављанин Републике Србије) које поред општих услова 
предвиђених Законом испуњава и сиедеће посебне услове: 
да је стекао високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке акађемске 
студије, специјалистићке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педагошких и 
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални рађник, да има најмање 5 година 
радног искуства у струци. да поседује организаторске спо-

собности, да није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак, да посеђује: организационе, кому-
никационе, менаџерске вештине, вештине презентације, 
познавање страног језика, знање на рачунару. Кандидат 
за директора уз прописану конкурсну документацију којом 
доказује да испуњава услове из претходног става подноси 
програм рада за мандатни период за који се врши избор. 
Програм рада разматра Управни одбор у поступку давања 
мишљења за именовање директора. Рок за подношење 
пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса.

                       Индустрија и грађевинарство

„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 квалифика-
цију; радно искуство: небитно; возачка дозвола Б катего-
рије; рад на рачунару: MS Office (Word, Excel); руковање 
алатом - пожељно; упорност, истрајност, самоиницијатив-
ност, тимски рад.

ОСТАЛО: теренски рад, обезбеђени превоз и смештај. 
Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се јаве на телефон 060/0202-590, лице за 
контакт: Тамара Јокић.

АГЕНЦИЈА
GEOGIS & MAP

Чачак, Милете Ћурчића 14/2
тел. 069/4129-944

е-mail: geogismap@orion.rs

Извршилац за одржавање катастра 
непокретности и водова

УСЛОВИ: IV, VI, VII ниво образовања геодетске струке, рад-
но искуство: небитно; пожељна возачка дозвола Б катего-
рије - није услов; пожељно знање енглеског језика - није 
услов. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Јела 
Иванов.

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН“
Чачак, Краља Петра I бр. 30

тел. 064/1337-158, 032/3413-68

Геодетски техничар / инжењер геодезије
пробни рад 1 месец

Опис посла: одржавање катастра непокретности.

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

LEONI WIRING SYSTEM
SOUTHEAST DOO

36000 Краљево, Јована Дерока 4А
тел. 036/242-117

Радник у производњи каблова
ПЈ Краљево

400 извршилаца
УСЛОВИ: било ког усмерења или степена образовања; 
искуство у струци није неопходно; добра спретност руку; 
неопходно распознавање боја; спремност за тимски рад 
и одржавање добрих међуљудских односа; спремност за 
рад под притиском. Главни задаци и одговорности: изра-
да кабловског снопа у складу са радним инструкцијама; 
монтажа црева; уградња жице; монтажа полупроизвода; 
уградња компоненти/делова; монтажа кабла у складу са 
захтевима купца уз поштовање високих стандарда квалите-

та; снабдевање радних места компонентама; визуелна кон-
трола након завршетка рада; правилно паковање каблов-
ског система. Уколико сте заинтересовани за ову позицију, 
можете аплицирати до 01.01.2021. Биће контактирани само 
кандидати који уђу у ужи избор.

РП „ТЕХНОМЕТАЛ“ ДОО
Чукарица - Остружница
Доситеја Обрадовића 5а

Бравар
на одређено време, место рада: 
Остружница, Краљево - Ушће

6 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство.

Помоћни радник
у армирачком погону, на одређено 

време, место рада: Остружница, Краљево 
- Ушће

12 извршилаца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство.

Виљушкариста
на одређено време, место рада: 
Остружница, Краљево - Ушће

2 извршиоца
УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство; возачка дозвола Б категорије, лиценца за виљуш-
каристу.

Варилац
на одређено време, место рада: 
Остружница, Краљево - Ушће

6 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Начин конкури-
сања: контактирање послодавца путем телефона 011/807-
0088.

АД “ВОЋАР”
35210 Свилајнац, Кнеза Милоша 3

Магационер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, 
рад у сменама, возачка дозвола Б категорије.

Возач виљушкара
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, саобраћајни техни-
чар, радно искуство три месеца.

Техничар одржавања
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, машински техничар, 
бравар.

Технолог прехрамбене индустрије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технолог за храну 
воће и поврће, радно искуство 3 месеца.

ОСТАЛО: Особа за контакт Сретен Карапанџић 063/636-
116. Пријаве са радном биогграфијом слати на мејл-адресу: 
vocaroffice@gmail.com. Након селекције пријава са одабраним 
кандидатима обавиће се разговор у просторијама АД „Воћар”.

„MARKO TRANS CARGO“
ДОО ПЈ КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац
тел. 065/8400-901

e-mail: office@markotc.com

Грађевински техничар нискоградње
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар 
нискоградње; дозвола Б категорије; рад на рачунару (Word, 
Excel, Интернет); енглески језик - почетни ниво; потребно 
радно искуство минимум 12 месеци. 
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Дипломирани инжењер грађевинарства - 
нискоградња

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер грађевинарства - нискоградња; дозвола Б кате-
горије; рад на рачунару (Word, Excel, Интернет); енглески 
језик - почетни ниво; обавезно радно искуство - минимум 
12 месеци.

Дипломирани инжењер грађевинарства - 
хидроградња

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер грађевинарства - хидроградња; дозвола Б кате-
горије; рад на рачунару (Word, Excel, Интернет); енглески 
језик - почетни ниво; обавезно радно искуство - минимум 
12 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати своју радну биографију могу доста-
вити на имејл: office@markotc.com, могу да се јаве лично 
у просторије послодавца, адреса у Крагујевцу, Саве Кова-
чевића бб или на контакт телефон: 065/84-00-901, сваког 
радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до 21.10.2020. 
године.

“UNIOR COMPONENTS”
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

e-mail: j.velickovic@unior-components.com

Технолог за термичку обраду
УСЛОВИ: VI/1 ниво квалификације, машински инжењер; 
потребно је радно искуство до 3 године на инжењерским 
пословима у производњи и металском сектору, а изабра-
ном кандидату обезбедиће се посебна едукација везана 
за послове технолога за термичку обраду. Заинтересова-
ни кандидати своју радну биографију могу доставити на 
e-mail: j.velickovic@unior-components.com, рок за пријаву 
15.10.2020. године.

“MARKO TRANS CARGO”
ДОО ПЈ КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац
тел. 065/8400-901

e-mail: office@markotc.com

Дипломирани машински инжењер
Опис посла: послови одржавања возног парка.

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, дипломирани машински 
инжењер; пожељно радно искуство; возачка дозвола Б 
категорије; рад на рачунару (Word, Excel, Интернет). Заин-
тересовани кандидати своју радну биографију могу доста-
вити на мејл: office@markotc.com, могу да се јаве лично у 
просторије послодавца, адреса у Крагујевцу, Саве Коваче-
вића 58А или могу да се јаве на контакт телефон: 065/84-
00-901, сваког радног дана од 08 до 16 часова, најкасније 
до 24.10.2020. године.

„ВЕЛЕБИТ ГРАДЊА“ ДОО
21000 Нови Сад, Коперникова 56
тел. 066/8083-322, 066/8083-321

Зидар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола Б 
категорије.

Тесар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

Армирач
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горе наведени број теле-
фона. Рок за пријаву 16.10.2020. године.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ

ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, 
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ

„ВАЕР“
21000 Нови Сад, Гогољева 28

тел. 062/543-992

Портир
2 извршиоца

Електричар
2 извршиоца

Возач Ц категорије

Грађевински радник
10 извршилаца

УСЛОВИ: рад ван просторија послодавца, обезбеђена 
исхрана. Јављање кандидата на горе наведени број теле-
фона. Рок за пријаву: 31.10.2020. године.

          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 очу-
вање рибљег фонда.

УСЛОВИ: IV ниво образовања, без обзира на смер, радно 
искуство: небитно, возачка дозвола Б категорије - обавез-
на, 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.

         Култура и информисање

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ЦЕНТАР
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Петра Добрњца 179
тел. 012/331-065

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен), најмање 5 годи-
на радног искуства у култури, најмање 3 године радног 
искуства на руководећим пословима у области културе, 
држављанство Републике Србије. Пријава на јавни конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, број телефона, имејл-адресу, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
и податке о организаторским способностима. Уз пријаву 
приложити следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ о радном исуству 
на пословима у области културе и доказ о радном искуству 
на руководећим пословима у области културе, радну био-
графију, програм рада и развоја Култруно-просветног цен-
тра Петровац на Млави за мандатни период од 4 године, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење да 
против кандидата није покренут кривични поступак за кри-
вична дела која га чине неподобним за обављање послова 
директора (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат 
није осуђиван (не старије од 6 месеци), уверење о здрав-
ственој способности (не старије од 6 месеци). Докази се 
прилажу у оригиналу или у овереним фотокопијама. Фото-
копије које нису оверене од стране надлежног органа неће 
се узети у разматрање. Пријаве се достављају лично или 
поштом на адресу: Културно-просветни центар Петровац 

на Млави, Петра Добрњца 179, 12300 Петровац на Млави, 
у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на јавни кон-
курс за радно место - директор Културно-просветног цен-
тра Петровац на Млави“. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање. Особа за контакт: 
Жаклина Мерић Кринуловић, тел. 012/331-065.

КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР
„ВУК КАРАЏИЋ”

26360 Пландиште, Војводе Путника 58

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Право пријављивања имају сви заинтересовани 
кандидати који, осим општих услова прописани Законо-
ном о раду („Службени гласникРС”, бр.24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 13/2016 и 30/2016, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 
95/2018), испуњавају и следеће услове: да има високу 
стручну спрему, VII/1 степен и пет година радног искуства у 
култури; да није осуђивано за кривично дело против прив-
реде. Стручна оспособљеност, знање и вештине: кандидат 
за директора је дужан да предложи програм рада и развоја 
КОЦ-а као саставни део конкурсне документације. Прија-
ва на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким опи-
сом послова на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на конкурс. Докази који се прилажу уз пријаву 
на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; доказ о општој здравственој спо-
собности (лекарско уверење) не старије од 6 месеци; доказ 
о стручној спреми; исправа којом се доказује радно иску-
ство; потврда о радном искуству; доказ да лице није осуђи-
вано за кривично дело против привреде, други докази о 
потврђивању звања и способности; сви докази прилажу се 
у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријава са докази-
ма о испуњености услова подноси се у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса на сајту Националне служба за 
запошљавање. Пријаве се могу доставити лично и препо-
рученом поштом на наведену адресу. Рок почиње да тече 
наредног дана објављивања огласа, на сајту Националне 
службе за запошљавање. Управни одбор је дужан да посту-
па по пријавама на јавни конкурс у складу са законом којим 
се уређује управни поступак. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу је Богданка Петровић, тел. 
069/4862-318, 013/862-318.

ДОМ КУЛТУРЕ
 „СТУДЕНТСКИ ГРАД“

Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 179

Уредник трибина
Опис послова: учествује у изради годишњег програма Дома 
културе у делу који се односи на област друштвених наука 
и стваралаштва, непосредно ради на његовој реализацији 
и одговоран је за исти; обавља стручне и организацио-
не послове за потребе реализације програма; остварује 
сарадњу са научним и стручним институцијама, установама 
културе у земљи и ван земље и установама сродним Дому 
културе; сарађује са службама у Дому културе и органи-
зацијама ван Дома културе у вези реализације програма; 
припрема периодичне и годишње извештаје о реализацији 
програма; припрема програмске пројекте и документацију 
ради конкурисања код надлежних организација у земљи и 
иностранству ради њихове реализације; обавља и друге 
послове и задатке по налогу претпостављеног. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
права, политичких наука, друштвених наука или економије 
на основним академским студијама, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, основним 
струковним студијама, мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године или стечено више образовање; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад; да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање шест месеци и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; две године радног 
искуства, знање рада на рачунару и знање енглеског или 
другог страног језика. Приликом пријављивања кандидати 
су у обавези да доставе следећу документацију: попуњени 
и потписани образац пријаве; радна биографија (CV); ове-
рена копија дипломе или уверења високошколске установе 
о стеченом образовању; лекарско уверење о радној способ-
ности не старије од шест месеци; уверење о некажњавању 
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издато од стране Министарства унутрашњих послова не 
старије од шест месеци (кандидат у обрасцу пријаве може 
дати сагласност да Дом културе службеним путем прибави 
уверење); потврда/потврде ранијег/ранијих послодаваца о 
радном искуству; копија уверења, сертификата или другог 
писаног доказа о знању енглеског или другог страног јези-
ка. Пријавни формулар са траженом документацијом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања огласа лично 
или путем поште на адресу: Булевар Зорана Ђинђића 179, 
Београд - Нови Београд. Пријаве и тражена документација 
се доставља у затвореној коверти са ознаком „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос“. Кандидати који доставе 
благовремене и потпуне пријаве биће позвани на разговор 
ради провере стручних знања и вештина. Напомена: Кан-
дидати су у обавези да попуне образац пријаве на конкурс. 
Образац пријаве може се скинути са интернет странице 
Дома културе „Студентски град“ https://www.dksg.rs или се 
може преузети лично у просторијама Дома културе сваког 
радног дана од 10.00 до 15.30, на адреси: Булевар Зорана 
Ђинђића 179. Кандидати који не доставе уредно попуње-
ни образац пријаве губе статус кандидата, односно њихове 
пријаве биће оцењене као непотпуне. Ближе информације 
о конкурсу можете добити на број телефона: 011/2671-525.

Уредник Архива медија
Опис послова: учествује у изради годишњег програма Дома 
културе у делу који се односи на рад Архива медија, непо-
средно ради на његовој реализацији и одговоран је за исти; 
обавља стручне и организационе послове у непосредној 
реализацији рада Архива; прати алтернативну филмску и 
видео продукцију; врши обраду и збрињавање филмске, 
видео и дигиталне грађе према стандардима филмских 
архива; организује рад Савета Архива алтернативног фил-
ма; ради на проширењу фонда и прикупљању грађе; врши 
обраду и збрињавање филмске, видео и дигиталне грађе 
настале у вези са програмима Дома културе; омогућава 
коришћење фонда према стандардима филмских архива; 
непосредан рад на формирању DV-теке; припрема перио-
дичне и годишње извештаје о реализацији програма; при-
према програмске пројекте и документацију ради конкури-
сања код надлежних организација у земљи и иностранству 
ради њихове реализације; обавља и друге послове и задат-
ке по налогу претпостављеног.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области драм-
ских уметности на основним академским студијама, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, основним струковним студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године или стечено више 
образовање; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање шест месеци и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
две године радног искуства, знање рада на рачунару и 
знање енглеског или другог страног језика језика. При-
ликом пријављивања кандидати су у обавези да доставе 
следећу документацију: попуњени и потписани образац 
пријаве; радна биографија (CV); оверена копија дипломе 
или уверења високошколске установе о стеченом образо-
вању; лекарско уверење о радној способности не старије 
од шест месеци; уверење о некажњавању издато од стра-
не Министарства унутрашњих послова не сатрије од шест 
месеци (кандидат у обрасцу пријаве може дати саглас-
ност да Дом културе службеним путем прибави уверење); 
потврда/потврде ранијег/ранијих послодаваца о радном 
искуству; копија уверења, сертификата или другог писа-
ног доказа о знању енглеског или другог страног језика. 
Пријавни формулар са траженом документацијом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања огласа лично 
или путем поште на адресу Булевар Зорана Ђинђића 179, 
Београд – Нови Београд. Пријаве и тражена документација 
се доставља у затвореној коверти са ознаком „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос“. Кандидати који доставе 
благовремене и потпуне пријаве биће позвани на разговор 
ради провере стручних знања и вештина. Напомена: Кан-
дидати су у обавези да попуне образац пријаве на конкурс. 
Образац пријаве може се скинути са интернет странице 
Дома културе „Студентски град“ https://www.dksg.rs/ или се 
може преузети лично у просторијама Дома културе сваког 
радног дана од 10:00 до 15:30 на адреси Булевар Зорана 
Ђинђића 179. Кандидати који не доставе уредно попуње-
ни образац пријаве губе статус кандидата, односно њихове 
пријаве биће оцењене као непотпуне. Ближе информације 
о конкурсу можете добити на број телефона: 011/2671-525.

Стручни сарадник за односе са јавношћу
Опис послова: Креира и реализује пропагадне и друге 
акције Дома културе; представља Дом културе у јавности; 
креира и организује рад са спонзорима; конкретно ради на 

обради и проширавању спонзорства програма Дома кул-
туре; ради на додатном финансирњу свих програма, орга-
низује и води конференције за штампу, успоставља контак-
те и трајну сарадњу са медијима; у сарадњи са уредницима 
припрема промотивне програмске материјале и дистрибу-
ира их у јавности или директно институцијама и истакнутим 
појединцима; обавља и друге послове и задатке по налогу 
директора Дома културе; за свој рад одговоран је директо-
ру Дома културе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области драмских 
уметности, друштвених наука или филологије на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва или специјалистичким струковним студијама, односно 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; да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање шест месеци и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; две године радног искуства, знање рада на 
рачунару и знање енглеског језика. Приликом пријављи-
вања кандидати су у обавези да доставе следећу доку-
ментацију: попуњен и потписан образац пријаве; радна 
биографија (CV); оверена копија дипломе или уверења 
високошколске установе о стеченом образовању; лекарско 
уверење о радној способности не старије од шест месеци; 
уверење о некажњавању издато од стране Министарства 
унутрашњих послова не старије од шест месеци (кандидат 
у обрасцу пријаве може дати сагласност да Дом културе 
службеним путем прибави уверење); потврда/потврде 
ранијег/ранијих послодаваца о радном искуству; копија 
уверења, сертификата или другог писаног доказа о знању 
енглеског или другог страног језика. Пријавни формулар са 
траженом документацијом доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа лично или путем поште на адре-
су: Булевар Зорана Ђинђића 179, Београд – Нови Београд. 
Пријаве и тражена документација се доставља у затвореној 
коверти са ознаком „Пријава на конкурс за пријем у радни 
однос“. Кандидати који доставе благовремене и потпуне 
пријаве биће позвани на разговор ради провере стручних 
знања и вештина. Напомена: Кандидати су у обавези да 
попуне образац пријаве на конкурс. Образац пријаве може 
се скинути са интернет странице Дома културе „Студент-
ски град“ https://www.dksg.rs или се може преузети лично у 
просторијама Дома културе, сваког радног дана од 10.00 до 
15.30, на адреси: Булевар Зорана Ђинђића 179. Кандидати 
који не доставе уредно попуњени образац пријаве губе ста-
тус кандидата, односно њихове пријаве биће оцењене као 
непотпуне. Ближе информације о конкурсу можете добити 
на број телефона: 011/2671-525.

Библиотекар
2 извршиоца

Опис послова: врши набавку књига и периодике; оба-
вештава кориснике о стању фонда библиотеке; класифи-
кује домаће и иностране књиге по УДК систему и израђује 
именике и стручне регистре; годишње сређује књижни 
фонд; води главну књигу инвентара и инвентар приновље-
них књига; упућује читаоце у налажењу потребне литера-
туре; обавља и друге послове и задатке по налогу прет-
постављеног.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама дру-
гог степена из области библиотекарства и информати-
ке на мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама или специјалистичким академским студијама, 
односно 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; да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање шест месеци и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; положен 
стручни испит, једна година радног искуства, знање рада 
на рачунару и знање енглеског или другог страног јези-
ка. Приликом пријављивања кандидати су у обавези да 
доставе следећу документацију: попуњени и потписани 
образац пријаве; радна биографија (CV); оверена копија 
дипломе или уверења високошколске установе о стече-
ном образовању; лекарско уверење о радној способности 
не старије од шест месеци; уверење о некажњавању 
издато од стране Министарства унутрашњих послова не 
стрије од шест месеци (кандидат у обрасцу пријаве може 
дати сагласност да Дом културе службеним путем приба-
ви уверење); потврда/потврде ранијег/ранијих послода-
ваца о радном искуству; оверена копија уверења о поло-
женом стручном испиту; копија уверења, сертификата 
или другог писаног доказа о знању енглеског или другог 
страног језика. Пријавни формулар са траженом докумен-
тацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа лично или путем поште на адресу: Булевар Зорана 

Ђинђића 179, Београд – Нови Београд. Пријаве и траже-
на документација се достављају у затвореној коверти, са 
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем у радни однос“. 
Кандидати који доставе благовремене и потпуне пријаве 
биће позвани на разговор ради провере стручних знања 
и вештина. Напомена: Кандидати су у обавези да попу-
не образац пријаве на конкурс. Образац пријаве може се 
скинути са интернет странице Дома културе „Студентски 
град“, https://www.dksg.rs или се може преузети лично у 
просторијама Дома културе, сваког радног дана од 10.00 
до 15.30, на адреси: Булевар Зорана Ђинђића 179. Кан-
дидати који не доставе уредно попуњени образац прија-
ве губе статус кандидата, односно њихове пријаве биће 
оцењене као непотпуне. Ближе информације о конкурсу 
можете добити на број телефона: 011/2671-525.

Сарадник сниматељ
Опис послова: организује и учествује у производњи фил-
мова и видео радова у продукцији Академског кино клуба; 
снима филмску и видео документацију и реализује филмо-
ве и видео радове од важности за Дом; непосредно ради на 
компјутеру на монтажи филмова и видео записа и пресни-
мавању и умножавању; води текућу филмску и видео доку-
ментацију; одржава компјутере за рад у Академском кино 
клубу; издаје и прима снимајућу технику и води рачуна о 
њеној исправности; обавља и друге послове и задатке по 
налогу претпостављеног.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама, на основним академским 
студијама, основим струковним студијама или специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године или стечено више образовање; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад; да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање шест месеци и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; знање рада 
на рачунару у филмској продукцији и знање енглеског или 
другог страног језика. Приликом пријављивања кандидати 
су у обавези да доставе следећу документацију: попуњени 
и потписани образац пријаве; радна биографија (CV); ове-
рена копија дипломе или уверења високошколске установе 
о стеченом образовању; лекарско уверење о радној способ-
ности не старије од шест месеци; уверење о некажњавању 
издато од стране Министарства унутрашњих послова не 
старије од шест месеци (кандидат у обрасцу пријаве може 
дати сагласност да Дом културе службеним путем прибави 
уверење); копија уверења, сертификата или другог писа-
ног доказа о знању енглеског или другог страног језика. 
Пријавни формулар са траженом документацијом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања огласа лично 
или путем поште на адресу Булевар Зорана Ђинђића 179, 
Београд – Нови Београд. Пријаве и тражена документација 
се доставља у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос“. Кандидати који доставе 
благовремене и потпуне пријаве биће позвани на разговор 
ради провере стручних знања и вештина. Напомена: Кан-
дидати су у обавези да попуне образац пријаве на конкурс. 
Образац пријаве може се скинути са интернет странице 
Дома културе „Студентски град“, https://www.dksg.rs или се 
може преузети лично у просторијама Дома културе, сваког 
радног дана од 10.00 до 15.30, на адреси Булевар Зорана 
Ђинђића 179. Кандидати који не доставе уредно попуње-
ни образац пријаве губе статус кандидата, односно њихове 
пријаве биће оцењене као непотпуне. Ближе информације 
о конкурсу можете добити на број телефона: 011/2671-525.

Систем инжењер
Опис послова: ради на проучавању и избору софтвера и на 
дефинисању хардвера и изградњи локалних рачунарских 
мрежа; администрирање и одржавање рачунарске мреже 
(конфигурација мреже; контрола интегритета мреже; одр-
жавање хардверско софтверских ресурса мреже; надгле-
дање рада мреже, дијагностика и отклањање неправилно-
сти у раду мреже; заштита и заштитно копирање података 
мрежног сервера, реорганизација у смислу побољшања 
перформанси мреже, покривање захтева нових пројеката и 
апликација које ће радити на мрежи), инсталација и поде-
шавање софтвера; одржавање постојећег хардвера; изра-
да и одржавање веб-сајтова; прати стручно-техничку лите-
ратуру из своје области; обавља и друге послове и задатке 
по налогу претпостављеног.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области електро-
технике, рачунарства или информационих технологија на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године по прописима који су уређивали високо обра-
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зовање до 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова или стечено више 
образовање; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање шест месеци и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
једна година радног искуства и знање енглеског или другог 
страног језика. Напомена: са изабраним кандидатом биће 
закључен уговор на неодређено време уз пробни рад од 3 
месеца. Приликом пријављивања кандидати су у обавези 
да доставе следећу документацију: попуњени и потписани 
образац пријаве; радна биографија (CV); оверена копија 
дипломе или уверења високошколске установе о стеченом 
образовању; лекарско уверење о радној способности не 
старије од шест месеци; уверење о некажњавању издато 
од стране Министарства унутрашњих послова не старије 
од шест месеци (кандидат у обрасцу пријаве може дати 
сагласност да Дом културе службеним путем прибави уве-
рење); потврда/потврде ранијег/ранијих послодаваца о 
радном искуству копија уверења, сертификата или другог 
писаног доказа о знању енглеског или другог страног јези-
ка. Пријавни формулар са траженом документацијом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања огласа лично 
или путем поште на адресу: Булевар Зорана Ђинђића 179, 
Београд – Нови Београд. Пријаве и тражена документација 
се достављају у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за пријем у радни однос“. Кандидати који доста-
ве благовремене и потпуне пријаве биће позвани на разго-
вор ради провере стручних знања и вештина. Напомена: 
Кандидати су у обавези да попуне образац пријаве на кон-
курс. Образац пријаве може се скинути са интернет стра-
нице Дома културе „Студентски град“, https://www.dksg.rs 
или се може преузети лично у просторијама Дома културе, 
сваког радног дана од 10.00 до 15.30, на адреси: Булевар 
Зорана Ђинђића 179. Кандидати који не доставе уредно 
попуњени образац пријаве губе статус кандидата, однос-
но њихове пријаве биће оцењене као непотпуне. Ближе 
информације о конкурсу можете добити на број телефона: 
011/2671-525.

Шеф финансијске службе
Опис послова: организује, координира, руководи и контро-
лише извршење свих послова и задатака у оквиру служ-
бе; одговара за законитост рада финансијске службе; пра-
ти законске прописе из свог делокруга; израђује акта из 
области рачуноводства; израђује периодичне и годишње 
обрачуне и одговара за њихову исправност; припрема 
финансијски извештај за Управни одбор и Надзорни одбор 
Дома културе; ради на изради контног и финансијског пла-
на Дома културе; сарађује са Управом за јавна плаћања и 
финансијским надзором и органима за послове статисти-
ке у вези послова из свог делокруга; заступа Дом културе 
пред органима финансијске контроле и финансијске поли-
ције; организује и координира рад на попису и инвентару 
Дома културе; обавља и друге послове и задатке по налогу 
претпостављеног.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области еконо-
мије на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад; да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање шест месеци и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, три 
године радног искуства и знање рада на рачунару. При-
ликом пријављивања кандидати су у обавези да доставе 
следећу документацију: попуњени и потписани образац 
пријаве; радна биографија (CV); оверена копија дипломе 
или уверења високошколске установе о стеченом обра-
зовању; лекарско уверење о радној способности не ста-
рије од шест месеци; уверење о некажњавању издато 
од стране Министарства унутрашњих послова не старије 
од шест месеци (кандидат у обрасцу пријаве може дати 
сагласност да Дом културе службеним путем прибави уве-
рење); потврда/потврде ранијег/ранијих послодаваца о 
радном искуству. Пријавни формулар са траженом доку-
ментацијом доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа лично или путем поште на адресу: Булевар 
Зорана Ђинђића 179, Београд – Нови Београд. Пријаве и 
тражена документација се доставља у затвореној коверти 
са ознаком „Пријава на конкурс за пријем у радни однос“. 
Кандидати који доставе благовремене и потпуне пријаве 
биће позвани на разговор ради провере стручних знања 
и вештина. Напомена: Кандидати су у обавези да попу-
не образац пријаве на конкурс. Образац пријаве може се 
скинути са интернет странице Дома културе „Студентски 
град“, https://www.dksg.rs или се може преузети лично у 
просторијама Дома културе, сваког радног дана од 10.00 
до 15.30, на адреси Булевар Зорана Ђинђића 179. Кан-

дидати који не доставе уредно попуњени образац прија-
ве губе статус кандидата, односно њихове пријаве биће 
оцењене као непотпуне. Ближе информације о конкурсу 
можете добити на број телефона: 011/2671-525.

Књижничар
Опис послова: ради на издавању књига; уписује нове чла-
нове; наплаћује чланарину, шаље опомене и наплаћује 
казне; улаже каталошке листиће у каталоге и повремено 
врши ревизију каталога; води евиденцију тражених књи-
га и предлаже набавку нових књига; прати нова издања 
и указује на њих корисницима; стара се о књижном фон-
ду и магацину књига и издаје књиге корисницима; стара 
се о миру и реду у читаоници и издаје бројеве за места у 
читаоници; обавља и друге послове и задатке по налогу 
претпостављеног.

УСЛОВИ: стечено средње образовање остварено у средњој 
библиотекарској школи или гимназији односно средњoj 
школи у четворогодишњем трајању; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад; да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест 
месеци и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; знање енглескoг или другог 
страног језика; најмање девет месеци радног искуства и 
знање рада на рачунару. Приликом пријављивања кан-
дидати су у обавези да доставе следећу документацију: 
попуњени и потписани образац пријаве; радна биографија 
(CV); оверена копија дипломе о стеченом средњем образо-
вању; лекарско уверење о радној способности не старије 
од шест месеци; уверење о некажњавању издато од стра-
не Министарства унутрашњих послова не старије од шест 
месеци (кандидат у обрасцу пријаве може дати саглас-
ност да Дом културе службеним путем прибави уверење); 
потврда/потврде ранијег/ранијих послодаваца о радном 
искуству; уверење о положеном стручном испиту и копија 
уверења, сертификата или другог писаног доказа о знању 
енглеског или другог страног језика. Пријавни формулар са 
траженом документацијом доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа лично или путем поште на адре-
су Булевар Зорана Ђинђића 179, Београд – Нови Београд. 
Пријаве и тражена документација се достављају у затворе-
ној коверти са ознаком „Пријава на конкурс за пријем у рад-
ни однос“. Кандидати који доставе благовремене и потпуне 
пријаве биће позвани на разговор ради провере стручних 
знања и вештина. Напомена: Кандидати су у обавези да 
попуне образац пријаве на конкурс. Образац пријаве може 
се скинути са интернет странице Дома културе „Студентски 
град“, https://www.dksg.rs или се може преузети лично у 
просторијама Дома културе, сваког радног дана од 10.00 до 
15.30, на адреси Булевар Зорана Ђинђића 179. Кандидати 
који не доставе уредно попуњени образац пријаве губе ста-
тус кандидата, односно њихове пријаве биће оцењене као 
непотпуне. Ближе информације о конкурсу можете добити 
на број телефона: 011/2671-525.

Кинооператер
Опис послова: непосредно рукује кинопројекторима 35 и 16 
мм; непосредно учествује у техничкој реализацији програ-
ма и стара се о правилној употреби уређаја и инсталација; 
поставља озвучење, расвету, музичку и сценску опрему 
у циљу реализације програма; ради на функционисању 
озвучења и светлосног парка за време извођења програ-
ма; рукује аудио-визуелном и пројекционом опремом на 
програмима; врши тонско и фотографско снимање свих 
програма Дома културе; непосредно учествује у текућем 
техничком и инвестиционом одржавању Дома културе; 
обавезан је да се придржава мера заштите на раду: обавља 
и друге послове и задатке по налогу претпостављеног.

УСЛОВИ: стечено средње образовање електротехничког, 
машинског, грађевинског или саобраћајног смера однос-
но друга средња школа у четворогодишњем трајању; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад; да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање шест месеци и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Приликом 
пријављивања кандидати су у обавези да доставе следећу 
документацију: попуњени и потписани образац пријаве; 
радна биографија (CV); оверена копија дипломе о стече-
ном средњем образовању; лекарско уверење о радној спо-
собности не старије од шест месеци; уверење о некажња-
вању издато од стране Министарства унутрашњих послова 
не старије од шест месеци (кандидат у обрасцу пријаве 
може дати сагласност да Дом културе службеним путем 
прибави уверење). Пријавни формулар са траженом доку-
ментацијом доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа лично или путем поште на адресу Булевар 
Зорана Ђинђића 179, Београд – Нови Београд. Пријаве и 
тражена документација се доставља у затвореној коверти 
са ознаком „Пријава на конкурс за пријем у радни однос“. 

Кандидати који доставе благовремене и потпуне пријаве 
биће позвани на разговор ради провере стручних знања 
и вештина. Напомена: Кандидати су у обавези да попу-
не образац пријаве на конкурс. Образац пријаве може се 
скинути са интернет странице Дома културе „Студентски 
град“, https://www.dksg.rs/ или се може преузети лично у 
просторијама Дома културе, сваког радног дана од 10.00 до 
15.30, на адреси: Булевар Зорана Ђинђића 179. Кандидати 
који не доставе уредно попуњени образац пријаве губе ста-
тус кандидата, односно њихове пријаве биће оцењене као 
непотпуне. Ближе информације о конкурсу можете добити 
на број телефона: 011/2671-525.

Благајник референт за финансијске 
послове

Опис послова: врши све наплате од корисника услуга Дома 
културе; врши обрачун и исплату зарада, аконтација и дру-
гих личних примања радницима Дома културе и другим 
лицима; води евиденцију исплата зарада и уговора као и 
других примања и доставља податке фондовима пензио-
ног осигурања и пореској управи а према текућим пропи-
сима; води благајнички дневник; обавља и друге послове и 
задатке по налогу претпостављеног. 

УСЛОВИ: стечено средње образовање економског смера 
или гимназија односно средња школа у четворогодишњем 
трајању; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање шест месеци и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
и знање рада на рачунару. Приликом пријављивања кан-
дидати су у обавези да доставе следећу документацију: 
попуњени и потписани образац пријаве; радна биографија 
(CV); оверена копија дипломе о стеченом средњем образо-
вању; лекарско уверење о радној способности не старије 
од шест месеци; уверење о некажњавању издато од стра-
не Министарства унутрашњих послова не старије од шест 
месеци (кандидат у обрасцу пријаве може дати саглас-
ност да Дом културе службеним путем прибави уверење). 
Пријавни формулар са траженом документацијом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања огласа лично 
или путем поште на адресу Булевар Зорана Ђинђића 179, 
Београд – Нови Београд. Пријаве и тражена документација 
се доставља у затвореној коверти са ознаком „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос“. Кандидати који доставе 
благовремене и потпуне пријаве биће позвани на разговор 
ради провере стручних знања и вештина. Напомена: Кан-
дидати су у обавези да попуне образац пријаве на конкурс. 
Образац пријаве може се скинути са интернет странице 
Дома културе „Студентски град“, https://www.dksg.rs или се 
може преузети лично у просторијама Дома културе, сваког 
радног дана од 10.00 до 15.30, на адреси: Булевар Зорана 
Ђинђића 179. Кандидати који не доставе уредно попуње-
ни образац пријаве губе статус кандидата, односно њихове 
пријаве биће оцењене као непотпуне. Ближе информације 
о конкурсу можете добити на број телефона: 011/2671-525.

Конобар шанкер
Опис послова: стара се о пријему и адекватном услужи-
вању гостију у Кафе бистроу; врши припрему напитака 
и продају напитака и пића из асортимана Кафе бистроа; 
врши издавање и наплату рачуна за извршене услуге про-
даје пића; води књигу шанка; уређује просторије за сер-
вирање, поставља столове и столњаке у просторијама 
и башти Дома; одржава хигијену свог радног простора, 
уређаја и инвентара и одговоран је исто; обавезан је да се 
придржава мера заштите на раду; обавља и друге послове 
и задатке по налогу претпостављеног.

УСЛОВИ: стечено средње образовање угоститељског или 
економског смера, или гимназија; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад и да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест 
месеци и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Напомена: са изабраним 
кандидатом биће закључен уговор на неодређено време 
уз пробни рад од 3 месеца. Приликом пријављивања кан-
дидати су у обавези да доставе следећу документацију: 
попуњени и потписани образац пријаве; радна биографија 
(CV); оверена копија дипломе о стеченом средњем образо-
вању; лекарско уверење о радној способности не старије 
од шест месеци; уверење о некажњавању издато од стра-
не Министарства унутрашњих послова не старије од шест 
месеци (кандидат у обрасцу пријаве може дати саглас-
ност да Дом културе службеним путем прибави уверење). 
Пријавни формулар са траженом документацијом достави-
ти у року од 8 дана од дана објављивања огласа, лично 
или путем поште на адресу: Булевар Зорана Ђинђића 179, 
Београд – Нови Београд. Пријаве и тражена документација 
се доставља у затвореној коверти са ознаком „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос“. Кандидати који доставе 
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благовремене и потпуне пријаве биће позвани на разговор 
ради провере стручних знања и вештина. Напомена: Кан-
дидати су у обавези да попуне образац пријаве на конкурс. 
Образац пријаве може се скинути са интернет странице 
Дома културе „Студентски град“, https://www.dksg.rs или се 
може преузети лично у просторијама Дома културе сваког 
радног дана, од 10.00 до 15.30, на адреси Булевар Зорана 
Ђинђића 179. Кандидати који не доставе уредно попуње-
ни образац пријаве губе статус кандидата, односно њихове 
пријаве биће оцењене као непотпуне. Ближе информације 
о конкурсу можете добити на број телефона: 011/2671-525.

Возач
Опис послова: обавља послове руковања путничким возили-
ма Дома и одговоран је за одржавање и исправност возила; 
врши курирске послове достављања документације, робе 
и материјала по налогу; обавља паковање и припремање 
поште за експедовање; обавља преузимање пошиљки и 
пакета из поште за потребе Дома културе и обавља и друге 
послове и задатке по налогу претпостављеног.

УСЛОВИ: стечено средње образовање машинског, сао-
браћајног, техничког, електротехничког смера или гимна-
зија; односно средња школа у четворогодишњем трајању; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад; да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање шест месеци и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање и поседовање 
возачке дозволе Б категорије. Приликом пријављивања 
кандидати су у обавези да доставе следећу документацију: 
попуњени и потписани образац пријаве; радна биографија 
(CV); оверена копија дипломе о стеченом средњем образо-
вању; лекарско уверење о радној способности не старије 
од шест месеци; уверење о некажњавању издато од стра-
не Министарства унутрашњих послова не старије од шест 
месеци (кандидат у обрасцу пријаве може дати саглас-
ност да Дом културе службеним путем прибави уверење); 
копија возачке дозволе Б категорије. Пријавни формулар 
са траженом документацијом доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа лично или путем поште на адре-
су Булевар Зорана Ђинђића 179, Београд – Нови Београд. 
Пријаве и тражена документација се доставља у затвореној 
коверти са ознаком „Пријава на конкурс за пријем у радни 
однос“. Кандидати који доставе благовремене и потпуне 
пријаве биће позвани на разговор ради провере стручних 
знања и вештина. Напомена: Кандидати су у обавези да 
попуне образац пријаве на конкурс. Образац пријаве може 
се скинути са интернет странице Дома културе „Студентски 
град“, https://www.dksg.rs или се може преузети лично у 
просторијама Дома културе, сваког радног дана од 10.00 до 
15.30, на адреси Булевар Зорана Ђинђића 179. Кандидати 
који не доставе уредно попуњени образац пријаве губе ста-
тус кандидата, односно њихове пријаве биће оцењене као 
непотпуне. Ближе информације о конкурсу можете добити 
на број телефона: 011/2671-525.

Спремачица
Опис послова: ради на одржавању чистоће укупног 
унутрашњег и спољашњег простора Дома културе; одржа-
ва чистоћу инвентара и опреме Дома културе; чисти снег, 
одржава биљке, коси траву; придржава се норматива о 
утрошку при употреби средстава и прибора; обавезна је да 
се придржава мера заштите на раду; обавља и друге посло-
ве и задатке по налогу претпостављеног.

УСЛОВИ: стечено основно образовање; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад и да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест 
месеци и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Приликом пријављивања 
кандидати су у обавези да доставе следећу документацију: 
попуњени и потписани образац пријаве; радна биографија 
(CV); оверена копија дипломе о стеченом основном образо-
вању; лекарско уверење о радној способности не старије 
од шест месеци; уверење о некажњавању издато од стра-
не Министарства унутрашњих послова не старије од шест 
месеци (кандидат у обрасцу пријаве може дати саглас-
ност да Дом културе службеним путем прибави уверење). 
Пријавни формулар са траженом документацијом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања огласа лично 
или путем поште на адресу Булевар Зорана Ђинђића 179, 
Београд – Нови Београд. Пријаве и тражена документација 
се доставља у затвореној коверти са ознаком „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос“. Кандидати који доставе 
благовремене и потпуне пријаве биће позвани на разговор 
ради провере стручних знања и вештина. Напомена: Кан-
дидати су у обавези да попуне образац пријаве на конкурс. 
Образац пријаве може се скинути са интернет странице 
Дома културе „Студентски град“, https://www.dksg.rs или се 
може преузети лично у просторијама Дома културе, сваког 
радног дана од 10.00 до 15.30, на адреси Булевар Зорана 

Ђинђића 179. Кандидати који не доставе уредно попуње-
ни образац пријаве губе статус кандидата, односно њихове 
пријаве биће оцењене као непотпуне. Ближе информације 
о конкурсу можете добити на број телефона: 011/2671-525.
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БЕОГРА Д

ОШ “НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
11000 Београд, Тимочка 24

тел. 011/3283-6610

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено 

време ради замене запослене преко 60 
дана, породиљско одсуство

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: за 
радно место наставник разредне наставе у продуженом 
боравку - образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком 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 правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку). Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 под-
носе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености усло-
ва из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз одштампан 
и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту 
Министарства просвете) и кратку биографију, доставити 
следеће доказе (у оригиналу или оверене копије не ста-
рије од шест месеци): диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о неосуђиваности. Пријаве сла-
ти на адресу школе са назнаком „За конкурс“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГАВРИЛО ПРИНЦИП“

11080 Земун, Крајишка 34

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/2021. године
УСЛОВИ: За радно место може бити изабрано лице које 
испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони); да има одговарајуће 
образовање, 4. степен стручне спреме и завршену обуку за 
педагошког асистента. Попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, одштампати и доставити школи 
заједно са потребном документацијом, у коју спада: ове-
рена копија дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
да против лица није покренута истрага нити је подигнута 
оптужница код надлежног суда. Доказ о психофизичкој и 
здравственој способности доставља се пре закључења уго-
вора о раду, а проверу психофизичких способности врши 
Национална служба за запошљавање. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Лице треба да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовни-васпит-
ни рад. Документација: оригинал и оверена копија дипло-
ме (уверење) о стеченом образовању; оригинал или ове-
рена копија извода из матичне књиге рођених (венчаних, 
за удате); уверење о неосуђиваности издато од МУП-а; 
оригинал или оверена копија уверења о држављанству; 
потписана биографија кандидата. Лекарско уверење, као 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, подноси се приликом пријема 
у радни однос. Пријаве са документацијом слати на горе 
наведену адресу или предати непосредно овлашћеном 
раднику школе, са назнаком „Конкурс за избор педагош-
ког асистента“, лично или поштом на адресу: ОШ „Гаврило 
Принцип“, Земун, Крајишка 34. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, радним данима од 9.00 до 
14.00 часова, на телефон: 011/2194-294, 31-61-752. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и наблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време преко 60 дана, до 
истека мандата директору школе

УСЛОВИ: Кандидат за наставника треба да испуњава 
прописане услове из члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), а у вези са чланом 
139 наведеног Закона о основама система образовања (у 
даљем тексту: Закон) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду); 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 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико образовање није стечено 
на српском језику), кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање таквих 
докумената о познавању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 1) 
пријавни формулар са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формуларом дос-
тављају школи и то: 2) биографске податке, односно рад-
ну биографију; 3) оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању 
у складу са чланом 140 Закона; 4) оверен препис или ове-
рену фотокопија уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту (дозволи за рад) - уколико кан-
дидат има лиценцу; 5) извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); 6) уверење из суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или 
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  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 способ-

ност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у 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 дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-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 кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 
месеци); 7) уверење да није осуђиван правноснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); 8) доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, уколико нема лиценцу. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
Велики Мокри Луг

11126 Београд, Радосава Љумовића 20
тел. 011/3461-507

Педагошки асистент
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: 1. најмање IV степен стручне спреме (доказ доста-
вити уз пријаву на конкурс у овереној фотокоипији); 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); 3. познавање ромског језика (доказ 
доставити уз пријаву на конкурс у оргиналу или овереној 
фотокопији); 4. да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одизимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара застићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са Законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доказ прибавља кандидат); 5. државвљан-
сто Републике Србије (оверена фотокопија или оргинал); 
6. извод из матичне књихе рођених (оверена фотокопија 
или оргинал). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници МПНТР и са одштампаним 
формуларом достављају горе наведену документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: 
ОШ „Владислав Петковић Дис“, Радосава Љумовића 20, 
Београд - Велики Мокри Луг. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

1. Редовни професор за ужу научну 
област Економија и маркетинг у 

саобраћају и транспорту

2. Редовни професор за ужу научну 
област Планирање, моделирање, 

експлоатација, безбедност и еколошка 
заштита у железничком саобраћају и 

транспорту

3. Редовни професор за ужу 
научну област Експлоатација 

телекомуникационог саобраћаја и мрежа

4. Доцент за ужу научну област 
Управљање, менаџмент, економија и 
маркетинг у железничком саобраћају
на одређено време од 5 година, са 1/3 

радног времена

5. Асистент за ужу научну област 
Елементи и термодинамика 

транспортних средстава
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17), Статутом Универзитета и Статутом 
Факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 
15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса (биографија, дипломе, списак радова и радове), 
доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, 
Војводе Степе 305.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“

11050 Београд, Милића Ракића 1
те. 011/347-4075

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 
(“Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 
6/20): 1. одговарајуће образовање: треба да имају одгова-
рајуће образовања у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну 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); 
2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пре-
судом 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. Канди-
дати 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 старије од 
6 месеци); уверење о држављанству РС или оверене фото-
копију (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 објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. У току трајања поступка одлучи-
вања 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 кандида-
та доноси Конкурсна комисија након објављеног разговора 
са кадидатима који испуњавају прописање услове и доносе 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве на конкурс 
доставити путем поште на адресу: Основна школа “Стеван 
Синђелић”, Милића Ракића 1, 11050 Београд, са назнаком: 
“Пријава на конкурс за посао”. Ближе информације о кон-
кусу могу се добити код секретара школе, преко телефона: 
011/347-4075 или на имејл: stevansi@eunet.rs.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

11000 Београд, Радослава Грујића 2а

Оглашава радна места за наставнике уметничких и струч-
них предмета у музичкој школи и одређених стручних 
предмета у стручној школи на одређено време, замена 

одсутног запосленог преко 60 дана, за: 

Наставник виолине

Наставник флауте

Наставник удараљки

Наставник хармоније
са 40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 139, 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020), чланом 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 18/13 и 2/17, 9/2019 и 1/2020) 
и чл. 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, 
уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 9/2019). Кандидати 
подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, биографију са следећим доказима о 
испуњености услова: 1. доказ о стеченом образовању (ове-
рена фотокопија дипломе и додатка дипломи), 2. доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно уверење да су у току студија поло-
жили испите из педагогије и психологије или доказ да су 
положили стручни испит за лиценцу (у складу са чл. 142 
Закона о основама система образовања и васпитања), 3. 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старији од 6 месеци); 4. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од 
6 месеци); 5. уверење о неосуђиваности прибављено од 
надлежног органа МУП-а (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); 6. доказ о знању српског јези-
ка, подноси кандидат који средње, високо образовање није 
стекао на српском језику, издат од одговарајуће високош-
колске установе; 7. доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. 

Домар школе
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 75% 

радног времена
УСЛОВИ: ВКВ или КВ радник - машинска или електротех-
ничка школа. Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију 
са следећим доказима о испуњености услова: 1. доказ о 
стеченом образовању, 2. уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); 3. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старији од 6 месеци); 4. уверење о неос-
уђиваности прибављено од надлежног органа МУП-а (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 5. 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. 

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. Пријаве се подносе на наведену 
адресу школе, са назнаком „За конкурс”. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

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

Наставник математике и информатике
са 63% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање предвиђено чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 
10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије - мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, а у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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-
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; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; држављанство РС.

ОСТАЛО: Од документације обавезно приложити: одштам-
пан и попуњен пријавни формулар, који се може преузети 
на званичној страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; радну биографију, са назначеном адре-
сом и бројем телефона; доказ о стручној спреми - оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(уколико је кандидат стекао високо образовање на студија-
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ма другог степена, доставља оврену фотокопију дипломе 
другог степена и оверену фотокопију дипломе основних 
академских студија); уверење о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у 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-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, које издаје МУП, не старије од шест месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених, не старији од шест месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); уколи-
ко диплома није издата на српском језику, као доказ да зна 
српски језик, кандидат прилаже доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, у оригиналу или овереној фотокопији. Прија-
ве, са документацијом, подносе се лично или поштом, на 
адресу школе: ОШ „Јован Цвијић”, Београд, Данила Илића 
1, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, а бли-
же информације могу се добити у секретаријату школе, 
број телефона: 011/2764-558), од 9 до 13 часова. Рок за 
пријављивање је осам дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. 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 посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Доказ који се односи на способност за рад са децом (лекар-
ско уверење) подноси се приликом пријема у радни однос. 
Сви подаци кандидата биће коришћени искључиво за пот-
ребе конкурса, а све у складу са Законом о заштити подата-
ка о личности („Сл. гласник РС“, број 87/2018).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

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

Ванредни професор за ужу научну 
област Динамичка геологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области којој припада ужа научна област. Остали услови 
утврђени су одредбама члана 74 став 8 Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
73/2018, 67/2019 и 6/2020) и одредбама чл. 1, 6 и 24 Пра-
вилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Глас-
ник Универзитета у Београду“, број 200 од 23.11.2017. годи-
не), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Радни однос заснива се, са пуним радним вре-
меном, на одређено време. Доставити пријаве са прилози-
ма: биографија, списак стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, доказ о учешћу на међународном 
или домаћем научном скупу, доказ о објављеном уџбенику 
или монографији, изјава о изворности, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству.

Доцент за ужу научну област Подземна 
експлоатација лежишта минералних 

сировина
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области којој припада ужа научна област. Остали услови 
утврђени одредбама члана 74 став 6 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и одредба-
ма чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 200 
од 23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Радни однос заснива се, са 
пуним радним временом, на одређено време од пет година. 
Доставити пријаве са прилозима: биографија, списак струч-
них радова објављених у научним часописима или зборни-
цима, са рецензијама, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, изјава о изворности, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству.

Асистент за ужу научну област Припрема 
минералних сировина

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих 
докторских студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 или 
кандидат који има академски назив магистра наука коме је 

прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови 
утврђени су одредбама чл. 84 ст. 1 и ст. 2 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018 и 67/2019 - др. закони). Доставити пријаве 
са прилозима: биографија, списак стручних радова, дипло-
ма о одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним 
докторским академским студијама или доказ о прихваћеној 
теми докторске дисертације за кандидате магистре, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Петрологија

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама првог 
степена бира се студент мастер академских или специја-
листичких академских студија, који је студије првог степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 08,00. Наве-
дени услови утврђени су одредбама члана 83 став 1 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017). Рад-
ни однос се заснива на одређено време од једне године са 
могућношћу продужења уговора за још једну годину у току 
трајања студија, а најдуже до краја школске године у којој 
се студије завшавају. Доставити пријаве са прилозима: био-
графија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, уверење о уписаним мастер академским 
студијама, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Динамичка геологија

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама првог 
степена бира се студент мастер академских или специја-
листичких академских студија, који је студије првог степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 08,00. Наве-
дени услови утврђени су одредбама члана 83 став 1 Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017). Рад-
ни однос се заснива на одређено време од једне године са 
могућношћу продужења уговора за још једну годину у току 
трајања студија, а најдуже до краја школске године у којој 
се студије завшавају.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак струч-
них радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, 
уверење о уписаним мастер академским студијама, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), 
доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђуши-
на 7, 11000 Београд, соба 107, у року од 15 дана од дана 
објавиљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Оглас објављен у публикацији “Послови” број 900 
од 23.09.2020. године, исправља се за радно место 
под редним бројем 5: асистент - студент докторских 
студија за ужу научну област Металне конструкције 
на одређено време од пет година, и исправно треба 
да гласи: 

Асистент студент докторских студија за ужу научну област 
Металне конструкције

на одређено време од три године

У осталом делу оглас је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”

11000 Београд, Радосава Љумовића 20
тел. 011/346-1507

Наставник математике

Наставник историје
са 95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и важећим Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Потребно је да кандидати испуњавају сле-
деће услове прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред кратких 
биографских података треба да достави: 1) попуњен и 
одштампан пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, 2) доказ о држављан-
ству Републике Србије (оргинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци), 3) извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом, 4) оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (не старија од 6 месеци), 5) доказ о неосуђиваности 
прибавља сам кандидат и саставни је део пријаве на кон-
курс (не старије од 6 месеци). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања 
о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата који се упућују на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњењу услова доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у 
секретаријат школе или поштом на адресу: Основна школа 
„Владислав Петковић Дис”, Радосава Љумовића 20, 11126 
Београд, са назнаком „За конкурс“. Ближа обавештења се 
могу добити у секретаријату школе, на телефон: 011/3461-
507.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН 
ЛАЗАРЕВИЋ“

11060 Београд, Моме Димића2
тел. 011/3429-875

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на, мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, мастер струковне студије по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005, изузетно на 
студијама првог степена основне академске, струковне и 
специјалистичке струковне студије у трајању од три године 
или више образовање; дозвола за рад наставника, васпита-
ча, стручног сарадника, познавање рада на рачунару. 

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен; обука за педа-
гошког асистента; завршен прописани програм за рад са 
децом и ученицима ромске националне мањине.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
и достављају: оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству РС, оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на кривичне санкције 
и за које законом није утврђено дискриминаторно пона-
шање, не старије од 6 месеци; оверен препис или фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверену копију или 
препис о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу, радну биографију, доказ о знању језика на ком 
се обавља образовно-васпитни рад, осим за кандидатекоји 
су одговарајуће образовање стекли на том језику. Оверене 
фотокопије докумената не могу бити старије од 6 месеци од 
дана подношења пријаве. Изабрани кандидат је пре закљу-
чења уговора о раду у обавези да донесе доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. Кандидати који нису изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности. Рок за пријаву је 

Наука и образовање
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8 дана. Пријаве предати лично, искључиво у секретаријату 
установе, сваког радног дана од 9 до 13 часова или сла-
ти поштом, са назнаком „За конкурс“: ОШ „Деспот Стефан 
Лазаревић“, Моме Димића 2, 11160 Београд.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/7158-151, 7158-177

Доцент за ужу научну област Физика 
јонизованих гасова и плазме

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Квантна и 
математичка физика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира и остали услови предвиђени Статутом 
Физичког факултета и Правилником о ближим условима за 
избор у звања наставника и сарадника Физичког факулте-
та, а у складу са Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 6/20 
- др. закон) и Статутом и правилницима Универзитета у 
Београду; непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 
27/18 - др. закон, 67/19 и 6/20 - др. закон). Пријава тре-
ба да садржи: биографију, оверену копију дипломе, опис 
досадашње наставне активности, опис досадашње научне 
активности, преглед научних резултата, списак наставних 
и научних публикација, списак цитата, најважније публика-
ције и својеручно потписану изјаву о изворности, доступну 
на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html. 
Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабил-
ној електронској форми (tex или doc формат), у складу са 
темплејтом, који се налази на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/
Fakultet/UvidJavnosti.html. Пријаву са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити Деканату Факултета, на 
наведену адресу (3. спрат соба 652), у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12

Сарадник у звању асистента из уже 
научне области Економија и финансије

на одређено време од три године
УСЛОВИ: за избор сарадника утврђени су Законом о висо-
ком образовању и Статутом Београдске банкарске акаде-
мије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
оверене копије диплома о претходно стеченим звањима, 
уверење о неосуђиваности и списак објављених радова. 
Пријаву и тражену документацију доставити у физичком и 
електронском облику на наведену адресу Факултета, каби-
нет 209/II и на e-mail: office@bba.edu.рс. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звање редовног професора 
за ужу научну област Општа географија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора наука из научне области феографија. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 27/18 - др. закон, 
67/19 и 6/20 - др. закони), Статутом Географског факултета, 
Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о 
изменама и допунама Правилника о минималним услови-
ма за стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду, Правилником о измени и допуни Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак научних радова, радови, уверење о држављанству, 

оверене копије диплома о завршеним претходним степени-
ма студија и оверена копија дипломе о стеченом научном 
називу доктора наука из научне области за коју се бира), 
достављају се у писаној и електронској форми (CD, USB) 
на наведену адресу Факултета, канцеларија 10, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ИЗМЕНА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/3336-601

Конкурс објављен 23.09.2020. године у публика-
цији „Послови“ мења се тако што уместо нази-
ва факултета Универзитет у Београду - Факултет 
за физичку културу треба да стоји Универзитет 
у Београду - Факултет за физичку хемију. Рок за 
пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања 
исправке конкурса. Остали део текста конкурса 
остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
 У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ 
УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/218-1214

Виши уметнички сарадник за ужу 
уметничку област Вајарство у Центру 

за развој уметничког ливења и на 
предмету Скулптура у металу и вајарска 

технологија
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета уметности, Статутом Факул-
тета и другим правним актима Факултета и Универзитета 
уметности и имају способност за рад у настави. Од кан-
дидата се очекује да влада вештинама израде скулптура 
различитим мултипликативним техникама у различитим 
скулпторским материјалима. Кандидат, такође, траба да 
поседује склаоност и способност за наставни рад. Канди-
дати прилажу: пријаву на конкурс; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеним мастер академским 
студијама из одговарајуће области, одн. основним ака-
демским студијама према раније важећим прописима; 
биографију са прецизним информацијама и доказима о 
досадашњој излагачкој активности самосталној и групној, 
као и о евентуалним учешћима на конкурсима, о изве-
деним јавним скулптурама, итд.; портфолио уметничке 
активности; попуњен формулар (образац 2) који се може 
преузети са сајта Факултета; три ауторске скулптуре и 
мапу са цртежима; до три рада који доказују владање 
мултипликативним техникама (може бити презентовано 
само кроз фото-материјал); материјалу који се предаје на 
конкурс може се придужити све оно што описује или при-
казује специфичне способности и компетенције кандида-
та (дипломе или сертификати о завршеним курсевима или 
познавању појединих вештина и сл.); уколико кандидат 
поседује одређено педагошко искуство доставити доказ о 
томе где и када је радио и учествовао у настави, као и 
евентуалне препоруке; списак предатих радова. Пријаве 
са документациојом подносе се Факултету у Париској 16, а 
радови и портфолио у Бул. војводе Путника 68, у времену 
од 10 до 13 сати.

Сарадник у звање асистента или 
асистента са докторатом за ужу 

уметничку област Сликарство, за 
предмете Цртање и сликање

на период од три године
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета уметности, Статутом Факул-
тета и другим правним актима Универзитета и Факултета 
и показују смисао за настави рад. Кандидати уз пријаву 
прилажу и доказе о испуњености услова конкурса: оверену 
копију дипломе или уверења о дипломирању, уверење да 
је кандидат студент докторских уметничких студија, однос-
но оверену фотокопију уверења или дипломе о заврше-
ним докторским уметничким студијама из области за коју 
се бира, биографију, библиографију на формулару који 
се моће преузети у Секретаријату. Кандидати су дужни да 
на расписан конкурс поднесу пет оригиналних сликарских 
радова, мапу цртежа (десет табли) и CD са предатим радо-

вима. Пријаве са документацијом подносе се Факултету, 
Париска 16, а радови на адреси: Бул. војводе Путника 68, у 
времену од 10 до 14 сати.

Наставник у звању доцента за ужу 
уметничку област Сликарство, за 

предмет Зидно сликарство
на период од пет година

УСЛОВИ: прописани Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20), Статутом 
Универзитета уметности у Београду, Статутом Факултета, 
Правилником о јединственим минималним условима за 
избор у звања наставника Универзитета уметности у Бео-
граду и другим правним актима Универзитета уметности 
и Факулета. Кандидати уз пријаву прилажу оверену фото-
копију дипломе или уверења о завршеним мастер академ-
ским студијама из одговарајуће области, одн. основним 
академским студијама према раније важећим прописима и 
попуњен образац 2, који се може преузети са сајта Факул-
тета. Кандидати су дужни да на расписан конкурс поднесу 
пет оригиналних радова у материјалу (мозаик, фреска) и 
мапу цртежа на основу којих се може сагледати да ли и 
како владају материјом наставног предмета за који конку-
ришу. Пријаве се подносе Факултету, Париска 16, а радови 
у Бул. војводе Путника 68, у времену од 10 до 13 сати.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Информације на телефон: 2181-214.

ОШ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ“
Обреновац, Светог Саве 2
тел./факс: 011/7721-131

Наставник математике
3 извршиоца

Наставник информатике и рачунарства
са 85% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1. поседује одговарајуће високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивли високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора 
да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Занимања за обављање наведених послова 
утврђена су одредбама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012-8/2020); 
2. поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1) попуњен и одштампан пријавни обра-
зац - пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства; 2) доказ о држављанству Републике Србије 
(оргинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству - достављено уверење о држављанству не сме бити 
старије од шест месеци у односу на дан објављивања кон-
курса); 3) извод из матичне књиге рођених (са холограмом, 
оригинал или оверена фотокопија); 4) оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом образовању; 5) доказ 
о неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци у односу на дан објављивања 
конкурса), који кандидат прибавља од надлежног орга-
на Министарства унутрашњих послова; 6) доказ о знању 
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српског језика (на којем се остварује образовно-васпитни 
рад), издат од стране надлежне установе, доставља се ако 
кандидат није стекао диплому о одговарајућем образовању 
на српском језику. Доказ о испуњености услова из тачке 
2 - лекарско уверење подноси се пре закључења уговора 
о раду. Кандидат треба да уз одштампан пријавни форму-
лар и наведену документацију, достави и податак о својој 
адреси и контакт телефону. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавња 
применом стандардизованих поступака. Решење о избору 
кандидата доноси Конкурсна комисија у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
треба послати на адресу: ОШ „Посавски партизани“, 11500 
Обреновац, Светог Саве 2. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, контакт телефон: 
011/7721-131.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152 а
тел. 011/2698-222, 2618-120

Расписује се конкурс за избор у звање и заснивање радног 
односа наставника у звању наставник вештина, са пуним 
радним временом, на одређено време од пет година, у 

Одсеку Висока здравствена школа, за: 

1. Научну област Медицина, 
ужа област Физикална медицина 

и рехабилитација
3 извршиоца

2. Научну област Медицина, 
ужа област Здравствена нега

5 извршилаца

3. Научну област Медицина, 
ужа област Исхрана

4. Научну област Медицина, ужа област 
Дерматологија (50% радног времена) и 
Комплементарна медицина (50% радног 

времена)
УСЛОВИ: завршене студије првог степена на акредитованој 
високошколској установи и акредитованом студијском про-
граму, у одговарајућој научној, односно стручној области 
за коју се бира или завршене студије другог нивоа студија 
- специјалистичке струковне студије до доношења Закона 
о високом образовању број 88/2017. године, објављени 
стручни радови из научне, односно стручне области за коју 
се бира и способност за наставни рад.

Расписује се конкурс за избор у звање и заснивање радног 
односа наставника у звању предавача, са пуним радним 
временом, на одређено време од пет година, у Одсеку 

Висока здравствена школа:

Научна област Медицина, ужа област 
Здравствена нега

2 извршиоца
УСЛОВИ: стечен академски назив магистра наука или нај-
мање стручни назив специјалисте академских студија, из 
научне, односно стручне области за коју се бира у звање, 
стечен на акредитованој високошколској установи и акре-
дитованом студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, 
односно стручне области за коју се бира у звање, стечен у 
иностранству, признат у складу са Законом о високом обра-
зовању.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању Републике Србије, Статутом Академије 
струковних студија Београд, Правилником о начину и 
поступку избора и заснивања радног односа и ангажо-
вања наставника и сарадника у Академији струковних 
студија Београд и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова запослених у Академији струков-
них студија Београд у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, оверена копија дипломе о траженом 
стеченом високом образовању, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврда надлеж-
ног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела 
из члана 72 Закона о високом образовању(документа у 
оригиналу или овереном препису и не старија од шест 
месеци), достављају се на адресу Академије струков-
них студија Београд, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 

152а. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у гласилу Националне службе за 
запошљавање.

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ДРАГАН ЛУКИЋ“
Београд, Неде Спасојевић 6

тел. 011/2281-390

1. Наставник музичке културе
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене преко 60 дана
УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар - 
музички педагог, дипломирани музички педагог, дипло-
мирани музичар - композитор, дипломирани композитор, 
дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар 
- музиколог, дипломирани музиколог, дипломирани дири-
гент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани 
музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, 
дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипло-
мирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, 
дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар 
- оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломира-
ни музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - вио-
линиста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани 
музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контра-
басиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани 
музичар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, 
дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани музичар 
- хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани 
музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, 
професор црквене музике и појања, дипломирани музи-
чар - саксофониста, професор солфеђа и музичке култу-
ре, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музи-
чар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, 
професор музичког васпитања, дипломирани музичар 
- педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани црквени 
музичар (педагог, појац и диригент хора), професор музич-
ке културе, мастер теоретичар уметности (професионални 
статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или 
музички теоретичар), мастер музички уметник (сви профе-
сионални статуси), мастер композитор, дипломирани тру-
бач; дипломирани клавириста; мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све услове за пријем 
у радни однос из члана 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), као и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020). У поступку 
одлучивања о избору кандидата врши се претходна про-
вера психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. На пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
упућују се кандидати који су изабрани у ужи избор. Након 
пријема резултата претходне провере психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима кандидати који 
испуњавају услов за пријем у радни позивају се на разго-
вор. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Р. Србије. Уз одштампани пријавни 
формулар кандидати обавезно подносе следеће доказе: 
доказ о одговарајућем образовању - оверена фотокопија 
дипломе одговарајућег степена и врсте образовања (лица 
за звањем мастер достављају и диплому основних ака-
демских студија); доказ да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности 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; уверење о држављанству - не 
старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом; за лица из 
тачака од 1 до 3 која нису стекла образовање на српском 
језику доказ o положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, биографију. 
Фотокопије докумената морају бити оверене, у супротном 
се неће узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Доказ да кандидат има одгова-
рајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима - лекарско уверење, подноси се пре 

закључења уговора о раду. Решење о избору кандидата 
доноси се у року у осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријавни формулар са биографијом и кон-
курсом траженим доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити лично или поштом на адресу: Основна школа 
„Драган Лукић“, Нови Београд, Неде Спасојевић 6, са наз-
наком „За конкурс за радни однос“, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Достављени подаци обрађиваће се 
у складу са Законом о заштити података о личности, у сврху 
обраде података у конкурсном поступку. 

ОШ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ 
КАМЕНИ“

Нови Београд, Добановачка 2а
тел/факс: 011/2154-975, 2155-476
e-mail: direktorosvok@gmail.com

sekretarosvok@gmail.com

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају Законом утврђе-
не услове за заснивање радног односа сагласно члану 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 
27/2018 и др. 10/2019, 6/2020) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник Републике Србије - 
Просветни гласник“, бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); да имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник Репу-
блике Србије“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019, 
6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник Републике Србије - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у 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-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи и 
то: оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оргинал или 
оверену копију доказа о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Рок за достављање пријавног формулара са наведеном 
документацијом је осам дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана, упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидат прибавља пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријавни формулар са доку-
ментацијом доставити на адресу школе: Основна школа 
„Влада Обрадовић Камени“, Београд, Општина Нови Бео-
град, Добановачка 2а. Обавештења у вези конкурса могу се 
добити у секретаријату школе на телефон: 011/2154-975.

Наука и образовање
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Наставник разредне наставе 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена помоћника директора школе до 

31.08.2021. године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
стуковне студије, специјалистичке академске студије), и то 
студије другог степене из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у осовној школи („Службени 
гласник РС“, бр. 15/2013, 2/2016, 10/2016); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела, насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а заједно са одштампаним формуларом прила-
же, кратка биографија, диплому о стеченој стручној спреми 
(или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење 
о држављанству (или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом, доказ из суда, лекар-
ско уверење се доставља приликом потписивања уговора о 
раду, податке из казнене евиденције прибавља школа. Рок 
за пријављивање на конкурс је15 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе и која 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос, у року од 8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана од пријема резултата психолошке проце-
не. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
и доноси решење о избору кандидата, у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
као и скенирана документа са биографијом слати на мејл: 
marijana.tanaskovic-radojicic@brankoradicevic-nbgd.rs, са наз-
наком „За конкурс“.
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Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање на студијама другог степена 
(мастер акдемске студије, мастер стуковне студије, специја-
листичке академске студије), и то студије другог степене 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по прописима који су 
уређиали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има одговарајуће образовање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
осовној школи („Службени гласник РС“, бр. 15/2013, 2/2016, 
10/2016); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће; за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 

човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а заједно са одштампаним формуларом 
прилаже: кратку биографију, диплому о стеченој стручној 
спреми (или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству (или оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом - доказ из суда; лекар-
ско уверење се доставља приликом потписивања уговора о 
раду. Податке из казнене евиденције прибавља школа. Рок 
за пријављивање на конкурс је15 дана од дана објављивања 
у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор школе и која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос.у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
од пријема резултата психолошке процене. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о 
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријаве као и скенирана документа 
са биографијом слати на мејл: marijana.tanaskovic-radojicic@
brankoradicevic-nbgd.rs, са назнаком „За конкурс“.
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Педагог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање на студијама другог степена 
(мастер акдемске студије, мастер стуковне студије, специја-
листичке академске студије) и то студије другог степене 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у осовној школи („Службени гласник РС“, 15/2013, 
2/2016, 10/2016); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а заједно са 
одштампаним формуларом прилаже: кратку биографију, 
диплому о стеченој стручној спреми (или оверена фото-
копија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству 
(или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци). Доказ да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом - доказ из суда, лекарско уверење се 
доставља приликом потписивања уговора о раду. Податке 
из казнене евиденције прибавља школа. Рок за пријављи-
вање на конкурс је15 дана од дана објављивања у листу 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе и која утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос, у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана од 
пријема резултата психолошке процене. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о 
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријаве као и скенирана документа 
са биографијом слати на мејл: marijana.tanaskovic-radojicic@
brankoradicevic-nbgd.rs, са назнаком: „За конкурс“.

ГЕОЛОШКА И 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ШКОЛА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11000 Београд, Есад Пашина 26

тел. 011/3098-092

Наставник математике
УСЛОВИ: услови конкурса прописани су чл. 139 чл. 154 за 
наставника и чл. 140 став 1 и 2 чл. 142 Закона о осовама 
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 
10/19, 6/20) за наставника математике и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16, 
13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 14/20). Потпуна пријава на конкурс 
садржи: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, 2) кратку биографију са контакт 
подацима кандидата, 3) оверене фотокопије докумената 
о одговарајућем образовању: за наставника (1) оверена 
фотокопија дипломе о одговарајућем високом образовању 
и (2) оверена фотокопија доказа о 1. образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по 6 
бодова из психолошких педагошких и методичких дисци-
плина, и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или 2. положеним испитима из 
педагогије и психологије у току студија или 3. положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, а ако канди-
дат нема образовање под (2) обавезан је да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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, 4) оверена 
фотокопија потврде надлежне полицијске управе да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање, 5) оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије, 6) ако одговарајуће 
образовање нијер стечено на српском језику, оверене 
фотокопија доказа да зна српски језик. Фотокопије доку-
мената оверава јавни бележник - нотар. Оверене фотоко-
пије докумената не смеју бити старије од 6 месеци. Рок за 
достављање пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови” на наведену адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАЈИНЦИ”
11000 Београд, Илије Петровића 12

тел. 011/39-40-310

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове 
прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020), и то: 1. да има одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, психолога или педагога сте-
чено: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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 педагош-
ких 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. годи-
не; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5.да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; 6.да има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника; 7. да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8. да има положен испит за 
директора установе. Кандидат који се пријављује за рад-
но место директора школе попуњава пријавни формулар 
који се преузима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштам-
пани пријемни формулар кандидат је дужан да достави: 
1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању за наставника основне школе, педагога или 
психолога; 2) оверену фотокопију доказа о положеном 
испиту за директора школе (уколико је кандидат поседу-
је); 3) оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно лиценци; 4) оригинал или оверена фото-
копија доказа да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 5) оригинал или оверена 
фотокопија доказа о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не старији од 
6 месеци); 6) оригинал или оверена фотокопија уверења 
да против лица није покренута истрага нити је подигнута 
оптужница код надлежносг суда (не старији од 6 месеци); 
7) оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старији од 6 месеци); 8) ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; 9) оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; 10) уколико је кандидат 
претходно обављао дужност директора установе, дужан је 
да достави доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе, и оцену спољашњег вредновања (доказ 
достављају само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора школе) и доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (доказ подносе канди-
дати који поседују извештај); 11) биографију са кратким 
прегледом кретања у служби са предлогом програма рада 
директора школе. Доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку. Кандидат изабран за директора школе који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у року од 2 
године од дана ступања на дужност, у складу са условима 
прописаним законом. Кандидати који су прошли програм 
обуке за полагање испита за директора (а још нису присту-
пили полагању испита), достављају доказ да су обавили 
обуку. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са 
потребном документацијом, доставља се школи, лично или 
поштанском пошиљком на адресу школе: Основна школа 
“Јајинци”, Београд, Илије Петровића 12, у затвореној ковер-
ти са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Рок 
за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Сва документа која се подносе уз пријаву морају 
бити оригинали или оверене фотокопије и да буду важећа 
за документа за која је то наведено у тексту конкурса. Доку-
мента за тачку 10 се могу доставити у копији. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 011/3941-826.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Редовни професор за ужу научну 
област Германистика, предмет Немачка 

књижевност

Доцент за ужу научну област Синологија, 
предмет Кинески језик и књижевност

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Библиотечка информатика, предмет 

Структура информација
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Италијанистика, предмет Италијански 

језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Београду, Правилником о минималним услови-
ма за стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Статутом Филолошког факултета Универзитета у 
Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о извор-
ности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у Београ-
ду http: //bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну област 
Италијанистика, предмет Италијанска 

књижевност - старија књижевност
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Словакистика, предмет Словачка 

књижевност
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 и који показује смисао за наставни рад или магистар 
наука из научне области за коју се бира коме је прихваће-
на тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању и Статутом Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област 
Англистика, предмет Савремени 

енглески језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Арабистика, предмет Арапски језик

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академ-
ске студије другог степена (300 ЕСПБ, филолошки или 
њему одговарајући факултет), општи успех на основним 
студијама најмање 8, објављени стручни, односно научни 
радови, радно искуство у настави. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област 
Италијанистика, предмет Италијански 

језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област 
Германистика, предмет Немачки језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академ-
ске студије другог степена (300 ЕСПБ, филолошки или 
њему одговарајући факултет), општи успех на основним 
студијама најмање 8, смисао за наставни рад. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању и Статутом 
Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом, ове-
рену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стече-
не у земљи или решење о признавању стране високошкол-
ске исправе о одговарајућој стручној спреми, списак радова 
и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству на наведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу научну 
област Информациони системи

на одређено време од 5 година, са 10% 
радног времена

УСЛОВИ: услови за избор су прописани Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-

тета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, Крите-
ријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 
и Правилником о организацији и систематизацији послова 
на Факултету. Може бити изабрано лице који је претходне 
степене студија завршило са просечном оценом најмање 
8, односно које има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, има научни назив докто-
ра наука;има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама; има 
и више научних радова од значаја за развој науке у ужој 
научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно 
остварење (пројекат студија, патент оригинални метод, и 
сл.), односно руковођење или учешће у научним пројек-
тима, објављен уџбеник или монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и 
више радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима и способност за наставни рад. Заин-
тересовани кандидати дужни су да уз пријаву приложе: 
диплому о завршеним претходним степенима студија са 
просечном оценом и стеченом научном називу доктора 
наука из одговарајуће научне области, биографију, списак 
радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област 
Операциона истраживања

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: може бити изабрано лице који је претходне сте-
пене студија завршило са просечном оценом најмање 8, 
односно које има најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи, има научни назив доктора 
наука; и има научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима, са рецензијама и 
способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати 
дужни су да уз пријаву приложе: диплому о завршеним 
претходним степенима студија са просечном оценом и сте-
ченом научном називу доктора наука из одговарајуће науч-
не области, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Рачунарска статистика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: бира се лице које је стекло научни назив доктора 
наука, које показује смисао за наставни рад. Заинтересова-
ни кандидати су дужни да уз пријаву приложе: диплому о 
стеченом научном називу доктора наука, биографију, спи-
сак радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Управљање производњом и услугама

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област менаџмент и специјализоване 

менаџмент дисциплине
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специја-
листичких академских студија који је студије првог степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам). 
Заинтересовани кандидати су дужни да уз пријаву прило-
же: диплому о завршеним студијама првог степена студија 
са просечном оценом; потврду да је студент мастер академ-
ских или специјалистичких студија и биографију.

НАПОМЕНА: Сви прилози се достављају и у електронској 
форми на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

11273 Батајница
Пуковника Миленка Павловића 7а

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/2021. године
УСЛОВИ: 1. да кандидат има завршену средњу школу у 
трајању од четири године, 2. да има положен одговарајући 
ниво обуке у трајању од 196 часова - 9 модула у складу 
са Правилником о програму обуке за педагошке асистен-
те, 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 пра-

Наука и образовање
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воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
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; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Пријава треба да садржи: 1. оверен препис/ 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2. сертифи-
кат Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
о положеном нивоу обуке за педагошке асистенте (ове-
рена фотокопија); 3. уверење о држављанству Републике 
Србије; (оригинал или оверена фотокопија); 4. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); 5. уверење о неосуђиваности издато од МУП-а (ори-
гинал не старији од шест месеци); 6. доказ о знању српског 
језика (диплома о стеченом образовању издата на српском 
језику се сматра као доказ о испуњености услова). Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним формуларом достављају горе 
наведену документацију. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са документацијом се под-
носе лично или поштом на адресу: Основна школа „Бошко 
Палковљевић Пинки“, 11273 Батајница, Пуковника Милен-
ка Павловића 7а, са назнаком „За конкурс”. Ближе инфор-
мације могу се добити на тел. 011/7870-077.

ОШ „САВА ЈОВАНОВИЋ 
СИРОГОЈНО“

11080 Земун, Призренска 37

Медицинска сестра
у посебним условима

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство и пол. Поред 
општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат 
треба да испуни и услове у складу са чланом 139 ст. 1. тач-
ка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20) и у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији радних места у ОШ ”Сава Јовановић 
Сирогојно” и то: 1. одговарајуће образовање и то: средње 
образовање здравствене струке у трајању од 4 године; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техонолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Посебни 
услови рада: у школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
- део Ново на сајту) - кандидати достављају уз пријаву; 
оверену фотокопију дипломе, сведочанства или уверења о 
завршеном образовању(не старије од 6 месеци) - кандида-
ти достављају уз пријаву; извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија) - 
кандидати достављају уз пријаву; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија) 
- кандидати достављају уз пријаву; доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за напред наведена 
кривична дела, извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне 

полицијске управе(не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена копија) - кандидати достављају уз пријаву. Доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика. 
Лекарско уверење, којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, подноси се пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Пре доношења одлуке о 
избору, кандидати који су изабрани у ужи избор, односно 
кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази који испуњавају услове, 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака 
у року од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени 
на контакт телефоне које су навели у пријавама. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријавни формулар са докумен-
тацијом доставити лично у секретаријат школе, или слати 
препорученом поштом на адресу: Призренска 37, Земун. 
Документа се по окончању конкурса не враћају кандида-
тима. Ове рена фотокопија јесте фотокопија оригиналног 
доку мента која се оверава код јавног бележника. Изузет-
но, у градовима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним канце-
ларијама основних судова, односно општинским управама 
као повереним пословима. Лице које достави неоверене 
копије сматраће се да је доставило непотпуну документа-
цију. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која 
је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом 
сматраће се она пријава која у прилогу садржи докумен-
та којим кандидат доказује да испуњава услове означене 
у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18).

ОМШ „ПЕТАР КОЊОВИЋ“
11000 Београд, Грчића Миленка 71

тел. 011/2851-059

Наставник клавира
12 извршилаца

Наставник соло певања

Наставник виолине
3 извршиоца

Наставник хармонике
2 извршиоца

Наставник гитаре

Наставник флауте

Диригент

Домар

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 
139 и чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Услови за пријем у радни однос: 1) кандидат мора 
да има одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о 
високом образовању) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; за 
радно место домар: IV степен стручне спреме, технич-
ке струке, положен стручни испит из области заштите од 
пожара; за радно место чистачица: основно образовање; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања и давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела противполне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 

и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, 
у складу са Законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар кандидат обавезно подноси: биогра-
фију, уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), оверену копију дипломе о одговарајућем 
образовању, уверење о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела (издаје МУП Републике Србије), не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају на адресу школе: ОМШ “Петар 
Коњовић” Београд, Грчића Миленка 71 (за конкурс). Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање, као ни накнадна достава докумен-
тације. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Сарадник у настави, за ужу научну 
област Науке физичког васпитања, 

спорта и рекреације - предмет Теорија и 
методика плесова

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо обра-
зовање на студијама првог степена, са просечном оценом 
најмање осам и морају имати статус студента на мастер 
академским студијама или на специјалистичким академ-
ским студијама. Кандидати треба да имају способност за 
наставни рад, као и да испуњавају друге услове прописане 
одредбама Закона о високом образовању, Статута Факул-
тета и Универзитета, Правилника о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету и Правилника о начину, 
поступку и ближим условима стицања звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника Факултета. Потреб-
на документација: пријава на конкурс, биографија, списак 
објављених радова, оригинал радови, фотокопија дипломе 
о завршеним основним академским студијама са просечном 
оценом, уверење о уписаним мастер академским студијама 
или специјалистичким академским студијама и потписана 
изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета у Бео-
граду http: //www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php пра-
вилници наставници образац 5). Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају 
на адресу: Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Термомеханика

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

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писаној фор-
ми: биографију, оверене копије диплома стечених у земљи 
или решења о признавању страних високошколских испра-
ва о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављан-
ству, списак радова и сепарате објављених радова и пот-
писану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског 
факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/
izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Биогра-
фију и списак радова доставити и у електронском запису. 
Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљи-
це Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурсa.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београду, Булевар краља Александра 67

1. Наставник у звању редовног 
професора за Грађанскооправну ужу 

научну област, предмет Грађанско право 
(општи део) и Стварно право

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 74 став 10 и чланом 75 став 5 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закон) и чл. 112 
и 115 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

2. Наставник у звању редовног 
професора за Уставноправну ужу научну 
област, предмети Уставно право и Право 

локалне самоуправе
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 74 став 10 и чланом 75 став 5 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/17, 
27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закон) и чл. 112 
и 115 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

3. Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област Теорија 

права и државе, предмет Увод у право
на одређено време, поновни избор

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 74 став 8 и чланом 75 став 4 Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закон) и чл. 112 
и 115 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

4. Наставник у звању доцента 
за Грађанскоправну ужу научну 

област, предмети Наследно право и 
Облигационо право

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали 
услови утврђени су чланом 74 став 6 и чланом 75 став 4 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закон) и 
чл. 112 и 115 Статута Правног факултета Универзитета у 
Београду.

5. Сарадник у звању асистента за 
Управноправну ужу научну област, 

предмет Управно право
поновни избор, на одређено време од 3 

године
УСЛОВИ: VII/1 степен степен стручне спреме (НОКС), сту-
дент докторских студија из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су чланом 82 и чланом 84 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/17, 
27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закон) и чланом 
117 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Обавезна својеручно потписана пријава кан-
дидата (у три примерка), са прилозима у једном пример-
ку (биографија, списак научних радова, радови, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству), подносе се у писар-
ници Правног факултета Универзитета у Београду, Булевар 
краља Александра 67, од 8.00 до 15.00 часова, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса или поштом.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11040 Београд, Црнотравска 27

Наставник за ужу научну област 
Радиологија
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 и VIII степен стручне спреме, радно иску-
ство, најмање пет година у педагошком раду из одгова-
рајуће научне области. Документа која је потребно доста-
вити: биографија са библиографијом, оверена фотокопија 

дипломе VII/2 степена и оверена фотокопија дипломе VIII 
степена, доказ о радном искуству. Наведена документа 
доставити путем поште, на адресу: Правна служба - за кон-
курс, Висока медицинска школа струковних студија „Милу-
тин Миланковић“, 11040 Београд, Црнотравска 27. Услови 
за избор у звање наставника предвиђени су Законом о 
високом образовању и општим актима Високе медицинске 
школе струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд. 
Пријаве на оглас достављају се у року од 30 дана, од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

БОР

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

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

Наставник клавира
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: дипломирани музи-
чар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијани-
ста; академски музичар пијаниста; мастер музички уметник 
- професионални статус - клавириста; 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 
накнадно - пре закључења уговора, 3. потврда да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће. за кривична дела при-
мање или давање мита за кривична дела из групе кривич-
них дела нротив полне слоооде, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да кандидат има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и члана и члана 17 тачка 1.3.1. Правилника о 
организацији и систематизацији радних места у Уметничкој 
школи „Стеван Мокрањац” у Неготину. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне странице Министарства 
просвете. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да прило-
же: уверење о држављанству не старије од 6 месеци, ове-
рен препис дипломе о стеченој стручној спреми од стране 
јавног бележника, суда или општинске управе за градове 
и општине у којима нису именовани јавни бележници, уве-
рење о некажњавању, лекарско уверење, остала докумен-
та којима се доказује испуњеност услова конкурса - личну 
биографију. Описи послова за радна места су утврђени 
Правилником о организацији и систематизацији радних 
места у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац” у Неготину 
и кандидатима су доступни на увид у просторијама Секре-
таријата школе радним данима од 8 до 10 часова. Пријаве 
и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лич-
но Секретаријату школе, или послати поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс за запошљавање”. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Остали кандидати добиће обавештење о избору по конкур-
су. Кандидат који буде изабран по овом конкурсу дужан је 
да, ради заснивања радног односа, достави лекарско уве-
рење о здравственој способности у складу са позитивним 
прописима. Тек након доношења наведеног документа 
могуће је заснивање радног односа на одређено време. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити 
узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити у секретаријату школе или на телефон: 019/548 
474 и 019/547-484.

ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
 У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Производне технологије

на одређено време од три године, 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: мастер инжењер машинства, студент докторских 
студија у одговарајућој научној области, који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Поред 
наведених услова кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане Законом о високом образовању и Статутом 
Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о образовању, 
податке о радном искуству и друго. Уз пријаву достави-
ти: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и 
оверене фотокопије диплома о претходно завршеним сте-
пенима студија, списак научних и стручних радова као и 
саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у 
смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 
6/2020 - др. закон). Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу: Факултет технич-
ких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и на интернет страници Факултета техничких 
наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докуме-
ната уз пријаву на конкурс се не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

32300 Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се 
пријавити кандидат који испуњава следеће услове: 1. да је 
стекао одговарајуће високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинује целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из подтачке б) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Кандидат мора и: 2. да има дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, положен испит за директора 
(лиценцу); 3. да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; 4. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 5. 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 6. да није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; 7. да против њега није покре-
нут 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; 8. да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања истог. Уз пријаву кандидати треба да прило-
же: 1. радну биографију, 2. оригинал или оверену фото-
копију дозволе за рад наставника, васпитача или стручног 

Наука и образовање
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сарадника, 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за директора уста-
нове неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе), 4. потврду о радном искуству, потвр-
ду да има најмање осам година рада у установи образо-
вања, 5. уверење/потврду (оригинал) из надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 6. уверење/потврду (оригинал) из надлежног 
привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности, 7. уве-
рење/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 подношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела, 8. уверење о држављанству 
Републике Србије, 9. извод из матичне књиге рођених. 
Кандидат за директора, уколико поседује, дужан је да уз 
пријаву на конкурс достави и доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о његовом раду (извештај просвет-
ног саветника). Кандидат за директора 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 учени-
цима, прибавља се пре закључења уговора о раду/решења 
о премештају на 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). Документа-
цију 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 се достављају обичне фотокопије оверених 
примерака). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са потребном документа-
цијом слати са назнаком „Конкурс за директора“, на адресу 
школе: Основна школа „Краљ Александар I“, Хероја Драже-
вића 2, 32300 Горњи Милановац. Потребну документацију 
можете доставити и у затвореној коверти. Контакт теле-
фон: 032/711-814.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАКОВСКИ УСТАНАК”

32304 Таково
тел. 032/5736-138

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка са породиљског одсуства, 
за рад у матичној школи у Такову и 

издвојеним одељењима школе у Горњим 
Бранетићима и Шаранима

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 
139 и чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: 1. има одговарајуће образовање према 
одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 2. 
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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна срп-
ски језик на коме се обавља образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 достављају 
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2 ове 
одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз 

пријаву кандидати треба да доставе следећа документа: 
диплому о одговарајућој стручној спреми у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци), 
уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак (не старије од шест месеци) - фотокопије морају бити 
оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узи-
мати у разматрање. Уз пријавни формулар који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Конкурс спроводи комисија именована од 
стране директора школе. Пријаве на конкурс доставити 
лично или путем поште на адресу: ОШ „Таковски устанак“, 
32304 Таково.

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БАМБИ”

35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Васпитач
на одређено време до 31.08.2021. 

4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат за радно место васпитача треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020) и то: а) да 
има одговарајуће образовање: 1. високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и специјалистичке струковне студије по пропи-
сима који су уређивали високо образовање у периоду од 
10.09.2005. године до 07.10.2017. године; 2. основне сту-
дије у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 3. високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање; положен стручни испит 
(лиценца); б) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати 
треба да доставе: биографију, оверену копију дипломе о 
стеченом образовању - стручној спреми за васпитача; ове-
рену копију потврде о положеном стручном испиту (лицен-
ца), уверење/потврду да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци, издаје МУП); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију); доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад - доставља кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити лично или поштом, са 
назнаком „За конкурс”, на горе наведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

Васпитач
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 
установе, а најдуже до 03.02.2023.

УСЛОВИ: Кандидат за радно место васпитач треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020) и то: а) да 
има одговарајуће образовање: 1. високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и специјалистичке струковне студије по пропи-
сима који су уређивали високо образовање у периоду од 
10.09.2005. године до 07.10.2017. године; 2. основне сту-
дије у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 3. високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање; положен стручни испит 
(лиценца); б) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати 
треба да доставе: биографију, оверену копију дипломе о 
стеченом образовању - стручној спреми за васпитача; ове-
рену копију потврде о положеном стручном испиту (лицен-
ца), уверење/потврду да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци, издаје МУП); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију); доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад - доставља кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом кандидат доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или 
поштом, са назнаком „За конкурс”, на горе наведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Кувар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат за радно место кувара треба да испуња-
ва услове из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020) и то: да има одгова-
рајуће средње образовање у трајању од три године - обра-
зовни профил кувар; да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

Наука и образовање



   |  Број 901 | 30.09.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs38 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба 
да доставе: биографију, оверену копију дипломе о стеченом 
образовању; уверење да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци - 
издаје МУП); уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену копију); доказ да кандидат зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - дос-
тавља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику; доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве доставити лично или поштом, 
са назнаком „За конкурс”, на горе наведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Спремачица
на одређено време до 31.08.2021.

4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат за радно место спремачице треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020) и то: да има основно 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандида-
ти треба да доставе: биографију, оверену копију сведочан-
ства о завршеном основном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци, издаје 
МУП); уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену копију); доказ да кандидат зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад - доставља кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику; доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити лично или поштом, са назнаком „За конкурс”, на 
горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за 30% 
радног времена

Наставник филозофије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за 20% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука ако има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16, 
13/16-исп., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19 и 2/20); да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да имају држављанство Републике Србије; 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и одштампан и попуњен 
пријавни формулар достављају школи заједно са потреб-
ном документацијом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе, поред пријавног формулара и: биографију, оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању ако дипло-
ма није издата (кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља оверену 
копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе 
основних академских, односно основних струковних сту-
дија), уверење надлежне полицијске управе да није пра-
воснажно осуђиван за кривична дела прописана чланом 
139став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење треба да буде издато након распи-
сивања конкурса), оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених (не старији од шест месеци), доказ да зна српски 
језик (овај доказ доставља само кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику). Лекар-
ско уверење (доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима) доставља кан-
дидат који буде примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. Пријаве и документацију достављати у 
затвореној коверти, лично или поштом на адресу школе, 
са назнаком „За конкурсну комисију“ и навести назив рад-
ног места за које се конкурише (наставник српског језика и 
књижевности). Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДЕСПОТОВАЦ
35213 Деспотовац, Рудничка 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабран кандидат 
који испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС.”бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и услове пред-
виђене Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 
108/15) и то: да има одговарајуће високо образовање за 
наставника средње школе у подручју рада Трговина, угос-
тититељство и туризам, Електротехника, машинство, за 
педагога или психолога школе, стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке струковне студије) и то: студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине или одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, с тим да студије првог степена морају бити 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 10.09.2005. године; да има дозво-
лу за рад (лиценцу) за наставника и стручног сарадника, 
односно положен стручни испит; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
има најмање осам година рада у установи, на пословима 
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања, да има обуку и положен испит за директора 
(изабрани кандидат који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, потврђена оптужница или 
донето решење о одређивању притвора; да није прав-
носнажно осуђивано због привредног преступа утврђеног 
Законом о основама система образовања и васпитања, 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад. Уколико се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основам система 
образовања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које уз испуњеност осталих горе наведе-
них услова, има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 3 
истог закона, тј. високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, основне струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на студијама у 
трајању од 3 године или више образовање за наставника 
те врсте школе, и најмање 10 година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи после стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује за радно место 
директора школе попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани пријавни формулар 
прилаже уз следећу документацију: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника или 
стручног сарадника, лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци), потврду да има најмање 8 година 
рада у установи у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, доказ о знању српског језика (кан-
дидати који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику не подносе овај доказ), доказ да има обављену обуку 
и положен испит за директора (уколико је кандидат посе-
дује), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци), уверење надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, потврђена оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 
месеци), уверење Привредног суда да кандидат није осуђи-
ван због привредног преступа (не старије од 6 месеци), 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (доказе подносе само 
кандидати који су претходно обављали дужност директора 
установе), доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата - извештај просветног саветника (доказ 
подносе кандидати који поседују извештај), биографију са 
кратким прегледом радне биографије и предлогом програ-
ма рада директора школе. Докази који се прилажу морају 
бити оригинали или оверене фотокопије. Пријава на кон-
курс са доказима подноси се препорученом пошиљком са 
повратницом или лично на адресу: Техничка школа, Руд-
ничка 1, 35213 Деспотовац, у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе“. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање. Све информације о конкурсу могу се добити 
од секретара школе на тел. 035/611-105, радним данима, у 
периоду од 10 до 13 часова. 

Наука и образовање
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ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

Наставник у целодневној настави са 
одељењским старешинством

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да имају одговарајуће високо образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, као и посебне услове предвиђене у 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020). 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 правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријавни формулар преузет са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: 
оверену фотокопију дипломе - уверења о стеченом обра-
зовању; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(на новом обрасцу), доказ о неосуђиваности, биографију/
CV. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат после 
доношења одлуке, а пре закључења уговора о раду. Дока-
зи о испуњености услова достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу: Школа за музичке таленте, Милице Ценић бб, 
35230 Ћуприја, са назнаком „За конкурс“. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на телефон: 035/8472-344, 
код секретара школе.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Наставник у звање редовни професор за 
ужу научну област Физичка култура са 

методиком
УСЛОВИ: научни назив доктора наука физичке културе 
и остали услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закон), Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/43 од 
16.7.2020. године, Правилником о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, број III -01-
523/44 од 16.7.2020 године (оба правилника доступна су 
на сајту Универзитета у Крагујевцу https: //www.kg.ac.rs/
dokumenti.php, на картици Универзитетски прописи, избо-
ри у звање наставника), као и непостојање сметњи из чла-
на 72 став 4 Закона о високом образовању. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверене фотокопије диплома као доказ 
о одговарајућој стручној спреми и завршеним претходним 
степенима студија, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), биографију 
са подацима о досадашњем раду, списак објављених науч-
них, односно стручних радова, доказ надлежног органа о 
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и друге доказе о испуњености услова по 
овом конкурсу. Сву документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса кандидати су обавезни да доставе 
и у електронском облику, на начин утврђен Упутством за 
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање, број IV-06-279 од 11.4.2016. годи-
не и Одлуком о изменама и допунама наведеног упутства, 
број IV-06-62/6 од 17.1.2017. године (доступно на сајту 
Универзитета у Крагујевцу https: /www.kg.ac.rs/dokumenti.
php на картици Универзитетски прописи, избори у звање 
наставника). Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и некомплет-
не пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

тел. 035/8471-772, 8472-466

Наставник рачунарства и информатике
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (замена директора школе 

у првом мандату)
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања као и посебне услове предвиђене 
у Правилнику о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, исп. 13/2016, 2/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020 и 14/2020); 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање, малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцијуи 
за које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање, да је држављанин Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријавни формулар преузет са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: 
1. кратку биографију, 2. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (као доказ о одговарајућем образовању. 3. доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело утврђено у члм139 ст.1. т.3 Закона (не старије од 6 
месеци). 4. уверење о држављанству републике Србије (не 
старије од 6 месеци) 5. извод из матичне књиге рођених (на 
новом обрасцу (оригинал или оверена копија не старије од 
6 месеци). Докази о испуњености услова - психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима - 
лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. 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. 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 раз-
матрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 035/8471-772, 8472-466, код секретара 
школе.

КИКИНДА

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

„БАРТОК БЕЛА“
24430 Ада, Трг ослобођења 3а
e-mail: office@msbartok.edu.rs

www.msbartok.edu.rs

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и  стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019). Остали услови прописани су чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију 
и следеће доказе о испуњености услова: доказ о стече-
ном образовању (оверена фотокопија дипломе и додатка 
дипломи или уверење за кандидате којима диплома још 
није издата, а уколико је образовање стечено у иностран-

ству потребно је приложити и одговарајући акт односно 
решење о признавању дипломе од стране надлежног орга-
на Републике Србије); уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на, односно уверење да су у току студија положили испи-
те из педагогије и психологије или доказ да су положили 
стручни испит, односно испит за лиценцу (у складу са чл. 
142 Закона о основама система образовања и васпитања); 
доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утрђено дискриминаторно понашање - уверење 
из МУП-а, а за непостојање дискриминаторног понашања 
уверење из основног суда, не старије од шест месеци рачу-
најући од дана објављивања конкурса; доказ о знању срп-
ског језика - оригинал или оверена фотокопија дипломе, 
односно сведочанства о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или документ о 
положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; доказ о знању мађарског 
језика - оригинал или оверена фотокопија дипломе, однос-
но сведочанства о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на мађарском језику или документ о положе-
ном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са потпуном документацијом о испуња-
вању наведених услова слати поштом на адресу: ШОМОВ 
„Барток Бела“ Ада, Трг ослобођења 3/а, 24430 Ада. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити код секретара шко-
ле и путем телефона: 024/852-515.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

КАЊИЖА
24420 Кањижа, Николе Тесле 2

тел. 062/782-155

Оглас објављен 16.09.2020. године мења се за рад-
на места: наставник клавира, по један извршилац у 
Кањижи, Хоргошу и Кањижи и Трешњевцу и Кањи-
жи, 3 извршиоца и исправно треба да гласе:

Наставник клавира (дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар пијаниста; академски 
музичар пијаниста; мастер музички уметник, професио-

нални статус - клавириста)
1 извршилац за рад у Кањижи, 
на мађарском наставном језику

1 извршилац за рад у Хоргошу и Кањижи,
 на мађарском наставном језику

1 извршилац за рад у Трешњевцу и Кањижи, 
на мађарском наставном језику

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

тел. 028/498-298

Ванредни професор за ужу научну 
област Биохемија

Ванредни професор за ужу научну 
област Физиологија

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Медицина рада

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Судска медицина

Сарадник у настави за ужу научну област 
Анатомија

I Услови за избор наставника:

а) У звање ванредног професора може бити бирано 
лице које испуњава следеће услове:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 1. испуњени услови за избор у 
звање доцента; 2. позитивна оцена педагошког рада у сту-
дентским анкетама током целокупног претходног изборног 
периода; 3. обавезно педагошко искуство на универзитету 
у трајању од најмање три године; 4. објављена два рада 
из научне области за коју се бира, у периоду од избора 
у звање доцента, у часописима категорија М21, М22 или 
М23; 5. оригинално стручно остварење, руковођење или 
учешћем у пројекту; 6. одобрен уџбеник, монографија, 
практикум или збирка задатака од стране наставно-научног 
већа факултета (све са ИСБН бројем) за ужу научну област 
за коју се бира.

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање мора да 
испуни најмање два изборна елемента предвиђена члано-
вима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образложени 
у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним 
кандидатима за избор у звање наставника.

б) У звање асистента са докторатом може бити 
бирано лице које испуњава следеће услове:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: За асистента са докторатом на 
Факултету може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане Законом о високом образовању, Статута Факул-
тета и овим Правилником и то: ако је стекло научни назив 
доктора медицинских наука; ако је интегрисане академске 
студије завршио/ла са просечном оценом најмање осам 
(8,00); ако има смисао и способност за наставни рад. За 
асистента са докторатом на клиничким предметима може 
бити изабрано лице које поред услова из члана 14 Правил-
ника има завршену одговарајућу здравствену специјализа-
цију.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Смисао и способност за наставни 
рад асистента са докторатом на предклиничким предмети-
ма Факултета утврђује се на основу: већег броја објавље-
них научних радова у домаћим и иностраним часописима; 
већег броја стручних радова на домаћим или међународ-
ним скуповима. Смисао и способност за наставни рад асис-
тента са докторатом на клиничким предметима Факултета 
утврђује се на основу: веће оцене на специјалистичком 
испиту; већег броја објављених научних радова у домаћим 
и иностраним часописима; већег броја стручних радова на 
домаћим и иностраним скуповима.

ц) У звање сарадника у настави може бити бирано 
лице које испуњава следеће услове:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: За сарадника у настави на Факул-
тету може бити изабрано лице које испуњава услове про-
писане Законом о високом образовању, Статута Факултета 
и овим Правилником и то: ако је студент докторских сту-
дија, ако је интегрисане академске студије завршио/ла са 
просечном оценом најмање осам (8,00); ако има смисао и 
способност за наставни рад.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Смисао и способност за настав-
ни рад сарадника у настави на клиничким предметима 
Факултета утврђује се на основу: веће просечне оцене из 
предмета уже научне области; одобрена здравствена спе-
цијализација; већег броја научних радова објављених у 
домаћим и иностраним часописима; већег броја стручних 
радова на домаћим или међународним скуповима; краћи 
рок студирања - млађи кандидат; врста и број добијених 

студентских признања; активно познавање страних јези-
ка; активно познавање рада на рачунару. Смисао и спо-
собност за наставни рад сарадника у настави на преткли-
ничким предметима Факултета утврђује се на основу: веће 
просечне оцене из предмета уже научне области, већег 
броја научних радова објављених у домаћим и иностраним 
часописима, већег броја стручних радова на домаћим или 
међународним скуповима, краћи рок студирања - млађи 
кандидат, врста и број добијених студентских признања, 
активно познавање страних језика, активно познавање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: Посебни услови, оцена испуњености услова и 
поступак избора наставника и сарадника регулисани су 
Законом о високом образовању, Правилником о ближим 
условима за избор наставника Универзитета у Приштини - 
Косовска Митровица, Статутом и Правилником о условима, 
начину и поступку избора у звање сарадника Медицинског 
факултета у Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуње-
ности услова предвиђених конкурсом. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови“ и на сајту Факулте-
та. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у 
Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб 
или предајом архиви Факултета: 028/498-298.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Аналитичка хемија

у Институту за хемију Факултета, на 
одређено време на три године

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске студије уже 
научне области за коју се бира или ниво 7.2 НОКС-а магис-
тар хемијских наука, уз услов да је прихваћена тема доктор-
ске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а доктор хемијских 
наука који је изабран у звање асистента по Закону о висо-
ком образовању и у наведеном звању провео највише 
један изборни период. Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени 
за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандида-
ти су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс доставе и 
одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице 
да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК“

34308 Орашац
тел. 034/6709-090

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 139, 140 
и 144 ст. 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања, наставу разредне наставе може да изводи лице 
са високом стручном спремом, и то: 1) професор разредне 
наставе; 2) наставник разредне наставе; 3) професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; 4) професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; 5) мастер учитељ; 6) 
дипломирани учитељ-мастер; 7) професор разредне наста-
ве и ликовне културе за основну школу.

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена, на одређено 

време

УСЛОВИ: 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); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик); дипломи-
рани 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 струч-
не области за одговарајући предмет). У радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице, под условима прописа-
ним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски 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 испуњности услова из става 1 тачке 1), 3) -5) овог члана 
сставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. 
да није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе следеће 
доказе о испуњености услова конкурса - оригинал или ове-
рене фотокопије не старије од 6 месеци: диплому о стече-
ном образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених - нови образац, 
уверење о неосуђиваности, уверење да није осуђиван и да 
се против њега не води кривични поступак. Пријаве се под-
носе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу: Основна школа „Први српски уста-
нак“, 34308 Орашац, са назнаком „По конкурсу“. Одлука о 
избору биће донета у законском року. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Додатне 
информације се могу добити и на телефон: 034/6709-090.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: 1) послове васпитача, за рад са децом узраста од 
три године до поласка у школу, могу обављати лица која 
испуњавају услове прописане Законом и имају одгова-
рајуће образовање-лица на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије, 
мастер струковне студије) и специјалистичке струковне сту-
дије по прописима који су уређивали високо образовање у 
периоду од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. 
године: или лица на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; или лица 
на студијама првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више обра-
зовање; или изузетно: лице које има средње образовање 
и године радног искуства на тим пословима стечено до 
дана ступања на снагу прописа којима се уређује област 
предшколског васпитања и образовања и -имају дозволу 
за рад (лиценцу); 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18/, 10/19); 
4) има држављанство Републике Србије; 5) Знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова за пријем у радни однос под 
1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом (не старији од 6 месеци) подноси се пре закључења 
уговора о раду. Кандидат прилаже: потпуну личну и радну 
биографију, са адресом и контакт телефоном - CV; оверену 
копију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству (не старија од 6 месеци); уверење да кан-
дидат није осуђиван (уверење МУП-а не старије од 6 месе-
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ци); формулар за пријаву на конкурс. Кандидат попуњава 
формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом доставља установи. Пријаву са наве-
деном документацијом доставити лично на адресу: Првос-
лава Стојановића 10 локал 5, или путем поште на адресу: 
Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 
30, Крагујевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Секретар
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) послове секретара установе, може обавља-
ти лице које испуњава услове прописане Законом и има 
образовање из правних наука, високо образовање; на сту-
дијама другог степена(мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или мастер струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; доз-
волу за рад секретара (лиценца за секретара); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18/, 10/19); 4) има држављанство 
републике србије; 5) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова за пријем у радни однос под 1), 3), 4) и 5) 
саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом (не 
старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора 
о раду. Кандидат прилаже: потпуну личну и радну био-
графију, са адресом и контакт телефоном - CV; оверену 
копију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству (не старија од 6 месеци); уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а не старије 
од 6 месеци); формулар за пријаву на конкурс. Кандидат 
попуњава формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом доставља установи. Пријаву 
са наведеном документацијом доставити лично на адре-
су: Првослава Стојановића 10 локал 5 или путем поште 
на адресу: Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве 
Ковачевића 30, Крагујевац. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Помоћни кувар - кухињски радник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) послове помоћног кувара - кухињског радни-
ка може обављати лице са средњим образовањем, са или 
без искуства, изузетно лице које има основно образовање и 
радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања 
на снагу ове уредбе; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18/, 10/19); 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) Зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова за пријем у радни однос под 1), 3), 4) 
и 5) саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом (не 
старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора 
о раду. Кандидат прилаже: потпуну личну и радну биогра-
фију, са адресом и контакт телефоном - CV; оверену копију 
дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству (не старија од 6 месеци); уверење да кан-
дидат није осуђиван (уверење МУП-а не старије од 6 месе-
ци); формулар за пријаву на конкурс. Кандидат попуњава 
формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом доставља установи. Пријаву са наве-
деном документацијом доставити лично на адресу: Првос-

лава Стојановића 10 локал 5 или путем поште на адресу: 
Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 
30, Крагујевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) послове спремачице може обављати лице које 
има основно образовање; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18/, 10/19); 4) 
има држављанство републике србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова за пријем у радни однос под 1), 3), 4) 
и 5) саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом (не 
старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о 
раду. Кандидат прилаже: потпуну личну и радну биографију, 
са адресом и контакт телефоном, CV; оверену копију сведо-
чанства основне школе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старија од 6 месеци); уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а не старије од 6 
месеци); формулар за пријаву на конкурс. Кандидат попуња-
ва формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом доставља Установи. Пријаву са наведе-
ном документацијом доставити лично на адресу: Првослава 
Стојановића 10 локал 5 или путем поште на адресу: Предш-
колска установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Кра-
гујевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Конкурс је отворен 8 дана.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Интерна медицина
на неодређено време или одређено 

време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Интерна медицина
на неодређено време или одређено 

време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена(докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Клиничка фармација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Психијатрија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Педијатрија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Психијатрија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Неурологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Хирургија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација. Општи предуслов: кандидати морају да 
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испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4. Закона о високом образовању 
и чланом 135.став 1. Статута Универзитета у Крагујевацу, 
који доказују потврдама надлежних органа да нису осуђи-
вани за кривична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву на конкурс доставити и: биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, оверене фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема, уверење Полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци, уверење суда 
да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, а за канди-
дате који су у радном односу на Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педа-
гошком раду. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената 
које кандидат доставља у току поступка избора у звање 
Универзитета у Крагујевцу (http: //www.kg.ac.rs/Docs/
Uputstvo_KPP_Izbor_u_zvanje.docx) и Одлуком о изменама 
и допунама Упутства (http: //www.kg.ac.rs/Docs/Odluka_o_
izmenama_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), 
утврђена је обавеза кандидата да релевантна документа 
која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као 
и обавезних изборних елемената прописаних чланом 8. 
Правилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
достави и у електронској форми (на компакт диску - CD). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања

Виши научни сарадник за ужу научну 
област Микробиологија и имунологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: дипломирани молекуларни биолог и физиолог 
високо образовање стечено на студијама трећег степе-
на (докторске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не), односно стечен назив доктора наука по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, докторат из научне области за коју се бира, бави 
се научноистраживачким радом и има објављене рецензи-
ране научне радове. Општи предуслов: кандидати морају 
да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и 
чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевацу, који 
доказују потврдама надлежних органа да нису осуђивани 
за кривична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
73/2018 и 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. зако-
ни), Закона о науци и истраживањима (“Сл.гласник РС” 
бр. 49/19), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Стату-
том Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, овере-
не фотокопије диплома или уверења којима се потврђује 
стручна спрема, уверење Полицијске управе да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци, уверење Суда да против кан-
дидата није покренута истрага и да није подигнута оптуж-
ница, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су 
у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Медицинска статистика и 

информатика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента доктор-
ских студија, сваки од претходних степена студија завршен 
са просечном оценом најмање осам (8), смисао за наставни 
рад, односно стечен академски назив магистра наука, при-
хваћена тема докторске дисертације, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом најмање 
осам (8), смисао за наставни рад.

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

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента доктор-
ских студија, пријављена тема докторске дисертације, сва-
ки претходни степен студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), бављење научноистраживачким радом, 
најмање један објављен рецензиран научни рад. Општи 
предуслов: кандидати морају да испуњавају општи пре-
дуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 
4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевацу, који доказују потврдама 
надлежних органа да нису осуђивани за кривична дела 
прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, оверене фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема, уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци, уверење суда 
да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, списак стручних и научних публика-
ција и по један примерак тих публикација, у складу са упут-
ством које се налази на страници Факултета http: //www.
medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви 
кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми 
(на компакт диску-CD). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ “ЖИВКО ТОМИЋ”
34314 Доња Шаторња

тел. 034/6837-125

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс за избор директора школе може се 
пријавити кандидат који поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у закону испуњава и следеће 
посебне услове: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 88/2017); да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017; да 
испуњава услове из члана 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017“.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
потврду о радном искуству; оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту; уверење да није осуђиван за 
кривична дела која која онемогућавају рад у просвети; уве-
рење о држављанству. Поред наведеног кандидат треба у 
пријави да наведе биографске податке са кратким прегле-
дом кретања у досадашњој служби, као и податке о струч-
ном усавршавању и организационим способностима (план 
активности за унапређење рада школе). Директор школе 
се именује на период од четири године. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве са потребном документацијом слати на адресу: ОШ 
„Живко Томић“, 34314 Доња Шаторња.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

36214 Врба
тел. 036/5865-336

e-mail: osvrba@tron-inter.net

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (до повратка 

запосленог са функције) 
УСЛОВИ: а) кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Одлука УС, 113/2017, 
95/2018-аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане члановима: 139 став 1 тачка 1, 2, 
3, 4 и 5, чланом 140 став 1. тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 
2) истог члана, чланом 142 став 1. и став 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 

бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020). Степен и врста обра-
зовања морају бити у складу са чланом 2 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020). Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Настав-
ник који је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1 
овог закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 
став 1 овог закона, обавезан је да га стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов полагања испита за лиценцу; б) да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици; одузимање мало-
летног 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 про-
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; г) да има држављанство Републике Србије; д) 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министрства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља шко-
ли. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оригинал 
или оверена фотокопија дипломе; оригинал или оверену 
фотокопију доказа да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који посе-
дују наведени доказ); кандидат који није положио испит из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, оба-
везан је да их положи у року од једне а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену копију); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену копију), не старије од 6 месеци; доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична 
дела, извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова - надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија, не старији од 
6 месеци); доказ под тачком д) обавезно достављају само 
они кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика. 
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, се подноси пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке о избо-
ру, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве 
на конкурс, са потребном документацијом, доставити лич-
но или поштом на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“, Врба 
29, 36214 Врба. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, телефон: 036/5865-582.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150-024

Самостални стручно-технички сарадник 
за студије и студентска питања
у Служби за студентска питања

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-

Наука и образовање
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не; познавање рада на рачунару; радно искуство од нај-
мање три године на одговарајућим пословима. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, оверену фотокопију 
дипломе, оригинал или оверену фотокопију доказа о рад-
ном искуству (потврда, решење, уговор или други акт којим 
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у којем временском периоду је стечено радно искуство). 
Све доказе је потребно доставити у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на адресу: Универзитет у Кра-
гујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој 
Бањи, Војвођанска бб, 36210 Врњачка Бања, са назнаком: 
„Пријава на конкурс”.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3

тел. 037/446-890

Наставник технике и технологије
за 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (замена директора школе 

до повратка са функције) 

Педагошки асистент
за ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка у 
образовању, на одређено време до краја 
школске 2020/2021. године, односно до 

31.08.2021. године

Наставник грађанског васпитања
за 15% радног времена, на одређено 

радно време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: у смислу члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) у радни 
однос у установи може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним законом и то ако има: 1) одговарајуће обра-
зовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности 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. 
Испуњеност услова из тачака 1, 3, 4 и 5 се доказују прили-
ком пријема у радни однос. Уз већ наведене опште услове, 
за рад на пословима педагошког асистента услове испуња-
ва кандидат који зна ромски језик и има савладан програм 
обуке у складу са Правилником о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту. За рад на пословима наставника 
технике и технологије и наставника грађанског васпитања 
одговарајуће образовање има лице које је стекло 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 степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12... и 8/20). За рад на пословима педагошког асистен-
та одговарајуће образовање поседује кандидат који има 
стечено средње образовање у четворогодишњем трајању. 
За рад на пословима чистачице одговарајуће образовање 
поседује кандидат који има завршено основно образовање 
и васпитање.

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, кандидат 
доставља: 1. оверен препис/фотокопију: а) дипломе о сте-
ченом високом образовању и додатка дипломи (за заврше-
не мастер студије), односно уверење о дипломирању уко-
лико диплома још није издата (за наставнике), б) дипломе 
о стеченом средњем образовању у четворогодишњем 
трајању (за педагошког асистента) и в) сведочанства о 
завршеном основном образовању и васпитању (за чиста-

чицу). 2. извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 3. уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 4. да 
лице зна српски језик (доказ је приложена диплома о сте-
ченом образовању, а уколико је диплома стечена на другом 
језику доказ је потврда или сведочанство средње школе) 
(оригинал или оверена фотокопија); 5. уверење надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова да кандидат 
није осуђиван за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 
тачка 3 Закона о сновама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија); 6. потврду о позна-
вању ромског језика, коју издаје високошколска установа 
или национални савет ромске националне мањине на осно-
ву положеног стандардизованог теста који издаје Минис-
тарство (оригинал или оверена фотокопија), (за педа-
гошког асистента); 7. пријавни формулар који кандидати 
попуњавају на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а који се одштам-
пан и потписан доставља школи заједно са осталом потреб-
ном документацијом; 8. доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду (оригинал или оверена фотокопија). Кандидати 
које школа упути на проверу психофизичких способности 
дужни су да приступе овој провери коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Кандидати су дужни да у пријави наве-
ду адресу електронске поште, како би били обавештени 
о поступку провере психофизичких способности. Пријаве 
кандидата које установа упути на проверу психофизичких 
способности, а који не приступе овој провери, неће се узе-
ти у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве као 
и фотокопије докумената које нису оверене од надлежног 
органа се неће узимати у разматрање. Пријава и документа 
се предају у оригиналу или у овереној фотокопији, путем 
препоручене поште или непосредно секретаријату шко-
ле на наведену адресу. Достављена документација се не 
враћа. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, радним даном од 10.00 до 14.00 часова 
или путем мејла: dragomir_markovic@yahoo.com.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37000 Крушевац, Бранка Радичевића 12

тел. 037/438-347

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/2021. године, односно до 
31.8.2021. године

УСЛОВИ: за обављање послова педагошког асистента 
потребно је најмање средње образовање, да кандидат има 
завршен програм обуке за педагошког асистента (уводни 
модул), да познаје ромски језик и да има препоруку локал-
не самоуправе; психичка и физичка здравствена способ-
ност за обављање послова за рад са децом и ученицима 
(извештај о селекцији кандидата Националне службе за 
запошљавање); доказ да нису осуђени правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, примање или давање мита, кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја, човечности 
и других добара заштићених међународним правом без 
обзира на на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторско понашање 
(доказ прибавља школа). 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 кар-
те; краћу биографију. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Наставник ромског језика са елементима 
националне културе

са 22,22% радног времена, на одређено 
време за школску 2020/2021. годину

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2020/2021. годину

УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен; завршен 
уводни модул програма за стручно оспособљавање педа-
гошких асистената; познавање ромског језика. 1. а) За 
наставника ромског језика, одговарајуће образовање које 
подразумева: одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме за рад 
наставника у основној школи; б) за педагошког асистента 
завршена средња школа IV степен; завршен уводни модул 
програма за стручно оспособљавање педагошких асисте-
ната; познавање ромског језика; 2. поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 
4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Потребно 
је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства и одштампаног заједно са 
потребном документацијом о испуњености услова доставе 
установи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити преко телефона: 016/855-006. Уз пријавни 
формулар са званичне странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидат треба да достави: 
диплому о стеченом образовању, кандидат који конкури-
ше за педагошког асистента доказ о завршеном уводном 
модулу програма за стручно оспособљавање педагошких 
асистената; извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
уверење да није осуђиван за наведена кривична дела, био-
графију са кретањем у служби. Знање српског језика кан-
дидат доказује дипломом о стеченом образовању. Уверење 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат прибавља од службе медицине рада, 
пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана дана објављивања на сајту НСЗ и у публи-
кацији „Послови”. Документација се подноси у оригиналу 
или овереној копији (овера код јавног бележника). Пријаве 
са документацијом слати на адресу школе: Основна школа 
„Радоје Домановић”, Бошњаце, Бошњаце бб, са назнаком 
„За конкурс”. Непотпуна документација неће бити узета у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ”

16230 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-255, 846-256

Педагошки асистент
у ОШ „Радован Ковачевић Максим” 

Лебане, на одређено време, за школску 
2020/2021. годину, тј. до 31.08.2021. 

године
УСЛОВИ: Кандидат за радно место педагошког асистен-
та треба да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закон и 6/2020) и чл. 1-4 Правилника о педагошком и 
андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, број 87/2019), и 
то: да има стечено средње образовање - III или IV степен 
стручне спреме; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање - члан 139 ст. 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
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гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020); да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад; да познаје ромски језик за 
рад са децом, ученицима и породицама из ромске зајед-
нице, у складу са Законом, да има завршен програм обуке 
за уводни модул према Правилнику о програму обуке за 
педагошког асистента. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете (формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања и васпитања - http: //www.mpn.gov.rs), а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Уз пријавни фор-
мулар кандидати достављају: уверење о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверена копија (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверена копија извода 
из матичне књиге рођених са холограмом; оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о знању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику); доказ о знању ромског језика - потписана изјава 
да познаје ромски језик; сертификат о завршеном про-
граму обуке за уводни модул, у складу са Правилником о 
програму обуке за педагошког асистента - оригинал или 
оверену фотокопију; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања у складу са чл. 139 став 1. тачка 3) Зако-
на - уверење из надлежне полицијске управе (не старије 
од 6 месеци); доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Напомена: доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да доста-
ви пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба 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 проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се на адресу 
школе у затвореној коверти, лично или поштом, са наз-
наком: „Конкурс за радно место педагошког асистента“, 
на адресу школе: ОШ „Радован Ковачевић Максим“, Цара 
Душана 76, 16230 Лебане. Пожељно је да кандидати у 
пријави назначе контакт телефон. Све потребне инфор-
мације могу се добити код секретара школе, на телефон: 
016/846-256.

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 10

тел. 015/471-167

Спремачица
УСЛОВИ: завршено основно образовање и услови про-
писани чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију, заједно са пријав-
ним формуларом, достављају школи, и то: уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (са холограмом или оверена фотокопија); оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом образо-
вању; лекарско уверење да лице има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
- доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду; извод из казнене евиденције МУП-а надлежне 
полицијске управе да лице није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за под-

ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Благовременом пријавом на конкурс сматра се прија-
ва која је непосредно предата школи пре истека рока 
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата 
пошти у облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног празника 
или у неки други дан када школа не ради, рок истиче 
истеком првог наредног радног дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату школе и 
преко телефона: 015/471-167.

НИШ

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Због техничке грешке у огласу објављеном 09.09.2020. 
године, у публикацији „Послови“, у називу радног 
места наведена је погрешна реч: образовање, уместо 
које треба да стоји васпитање. Овим путем се извињава-
мо оглашивачу и кандидатима. Исправан назив радног 
места: Наставник у звању доцента или ванредног про-
фесора, за ужу научну област Научне дисциплине у спор-
ту и физичком васпитању, за предмет Фудбал и сродни 
предмети.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање доцент 
или ванредни професор за ужу 

научну област Производни системи и 
технологије

Наставник за избор у звање ванредни 
или редовни професор за ужу научну 

област Машинске конструкције

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају 
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкур-
са прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 
72 став 4 Закона о високом образовању. Посебни усло-
ви конкурса за радно место наставник за избор у звање 
доцент или ванредни професор за ужу научну област 
Производни системи и технологије: прописани су чланом 
74 став 6 и став 8 Закона о високом образовању, чланом 
165 став 6 и став 8 Статута Универзитета у Нишу („Глас-
ник Универзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 25, 26, 
27 и 28 Ближих критеријума за избор у звања наставника 
(„Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). Посебни усло-
ви конкурса за радно место наставник за избор у звање 
ванредни или редовни професор за ужу научну област 
Машинске конструкције: прописани су чланом 74 став 8 
и став 10 Закона о високом образовању, чланом 165 став 
8 и став 10 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Уни-
верзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 27, 28 и 29 Бли-
жих критеријума за избор у звања наставника („Гласник 
Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан факултета ће свим 
учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржа-
вања приступног предавања, када је оно Ближим крите-
ријумима за избор у звања наставника предвиђено као 
обавезни услов за избор у звање наставника по објавље-
ном конкурсу, на начин прописан чланом 7. Правилника 
о поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзите-
та у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс 
кандидати су у обавези да факултету доставе докумен-
тацију којом доказују да испуњавају услове из овог кон-
курса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школ-
ској спреми (оверен препис дипломе доктора наука); 
биографију са библиографијом и пратећим материјалом; 
попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању 
услова за избор у звање наставника који се налази на 
веб-порталу Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; 
уверење надлежне полицијске управе да против канди-
дата није изречена правноснажна пресуда за кривична 
дела против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи, које је 
издато након датума расписивања овог конкурса; фото-
копију важеће личне карте, односно очитан образац 
чиповане личне карте кандидата. Документацију кан-
дидати подносе на адресу: Машински факултет у Нишу, 
Александра Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мено приспеле пријаве и пријаве без комплетне доку-
ментације сматраће се неуредним пријавама и неће бити 
разматране, о чему Факултет доноси посебан закључак.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Асистент за ужу научну област 
Безбедност и ризик система

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 засни-
вања радног односа сарадника Факултета заштите на раду 
у Нишу: студент докторских академских студија у одгова-
рајућој научној области који је сваки од претходних степе-
на студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) 
и који показује смисао за наставни рад; познавање рада 
на рачунару; познавање једног светског језика; објављени 
научни, односно стручни радови из области за коју се бира. 
Као одговарајуће докторске академске студије сматрају се 
докторске академске студије из научне области Инжењер-
ство заштите животне средине и заштите на раду. Кан-
дидати уз пријаву подносе: биографију, доказе о испуње-
ности 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 дос-
тупан на интернет страници Факултета. Пријаве се подносе 
на горенаведену адресу у року од 8 дана од објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандида-
та које нису поднете на прописан начин, сматраће се неу-
редним и неће бити разматране. Поднета конкурсна доку-
ментација неће се враћати кандидатима.

Асистент за ужу научну област 
Технологије и технички системи заштите

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 засни-
вања радног односа сарадника Факултета заштите на раду 
у Нишу: студент докторских академских студија у одгова-
рајућој научној области који је сваки од претходних степе-
на студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) 
и који показује смисао за наставни рад; познавање рада 
на рачунару; познавање једног светског језика; објавље-
ни научни, односно стручни радови из области за коју се 
бира. Као одговарајуће докторске академске студије сма-
трају се докторске академске студије из научне области: 
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, 
Машинско инжењерство. Кандидати уз пријаву подносе: 
биографију, доказе о испуњености услова конкурса, спи-
сак 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 горенаведену адресу у 
року од 8 дана од објављивања конкурса. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на про-
писан начин, сматраће се неуредним и неће бити разма-
тране. Поднета конкурсна документација неће се враћати 
кандидатима.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: завршена средња школа; завршен програм обуке 
у складу са Правилником о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту (“Службени гласник РС”, бр. 87/19); да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; познавање ромског јези-
ка; да познаје језик на коме се обавља васпитно-образовни 
рад (доказ су у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Предата конкурсна документација се не 
враћа. Пријаве слати на горенаведену адресу. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: пријавни форму-
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лар са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању; доказ о завршеном програму обуке за педа-
гошког асистента (лице које нема савладан програм обуке 
у складу са овим Правилником, дужно је да достави доказ о 
савладаном одговарајућем програму обуке у року од шест 
месеци од дана пријема у радни однос); уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности (кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду); уверење 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 злос-
тављање или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, подноси доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће школске установе. Проверу пси-
хофизичке способности кандидата који испуњавају услове 
конкурса, а који су се благовремено и са потпуном доку-
ментацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор 
вршиће Национална служба за запошљавање у Нишу, при-
меном стандардизованих поступака. Уверење о здравстве-
ној способности доставља само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду.

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: завршена средња школа; савладан Интегрални 
програм обуке за остваривање функционалног основног 
образовања одраслих за андрагошког асистента; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање или родосквр-
нуће, 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 изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да познаје језик на коме се обавља 
васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе 
само они кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Предата конкур-
сна документација се не враћа. Пријаву слати на горена-
ведену адресу. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверену фотокопију 
дипломе о завршеном средњем образовању; доказ о сав-
ладаном програму обуке за андрагошког асистента (лице 
које нема савладан програм обуке у складу са Правилни-
ком, дужно је да достави доказ о савладаном одговарајућем 
програму обуке у року од шест месеци од дана пријема у 
радни однос); уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности (кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду); уверење 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 или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених. Уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, подноси доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
школске установе. Проверу психофизичке способности 
кандидата који испуњавају услове конкурса, а који су се 
благовремено и са потпуном документацијом пријавили на 
конкурс и који уђу у ужи избор вршиће Национална служ-
ба за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих 
поступака. Уверење о здравственој способности доставља 
само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “СВЕТИ САВА”
18000 Ниш, Гарсија Лорке бб

Оглас објављен 08.07.2020. године у публикацији 
“Послови”, поништава се за радно место: наставник 
предметне наставе - наставник немачког језика, са 
60% радног времена (јер није изабран ниједан кан-
дидат од оних који су се на конкурс пријавили).

ОШ “СВЕТИ САВА”
18000 Ниш, Гарсија Лорке бб

Наставник предметне наставе - 
наставник немачког језика

са 60% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1. тачке 1) - 5), чла-
ном 140 став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и услове из члана 
25 Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Свети Сава” Ниш (дел. бр. 610- 194/2018-
01) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима којима су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Обавезно образовање кандидата је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичних дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (које је оба-
везан да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу). Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има обра-
зовање из претходног става; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1)-5) 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из тачке 1), 
3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач-
ке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Усло-
ви: професор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик); мастер профе-
сор језика и књижевности (струдијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм немачки језик, књижев-
ност и култура). По расписаном конкурсу учесник конкурса 
треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који 
је променио презиме, односно име после издавања уве-
рења, односно дипломе); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал 
не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 
месеци); оригинал доказа надлежне Полицијске управе да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 

кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, а за лица којима још није издата диплома ове-
рену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оверену фотокопију дипломе о завршеним студија-
ма првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета (само учес-
ник конкурса који има завршене студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука); оверену 
фотокопију доказа надлежне високошколске установе 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 шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (само учес-
ник конкурса који је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стекао на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања); оверену 
фотокопију доказа надлежне високошколске установе о 
положеним испитима из педагогије и психологије, односно 
оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту 
односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса који је у 
току студија положио испит из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу); ове-
рену фотокопију доказа одговарајуће високошколске уста-
нове о положеном испиту из српског језика (само учесник 
конкурса који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе 
из тачке 7) и 8) пријава се сматра потпуном, али кандидат 
који буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је 
да наведено образовање стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Услови за заснивање радног 
односа морају бити испуњени и после заснивања радног 
односа. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. У 
поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата које упућује 
на психолошку процену кандидата коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са уче-
ницима, сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, дос-
тавља уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима. Термини изражени у овим 
тексту у граматичком мушком роду подразумевају природ-
ни женски и мушки род лица на која се односе. Пријаву 
слати на горенаведену адресу. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код чланова Комисије, на број телефо-
на: 018/233-891. Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац, Ратка Јовића 10

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан про-
грам обуке за педагошког асистента. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (формулар је доступан 
у делу “Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству (оверен препис/
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверен пре-
пис/фотокопију); доказ о познавању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање или родоскрвњење, за кривич-
но 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
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ности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду). Уверења, не старија од 6 месеци. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуна и неблаговремена документација неће се раз-
матрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. 
Контакт телефони: 018/846-454, 018/887-055.

ОМШ “ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Наставник хармонике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту образовања 
наставника у основној музичкој школи у складу са чл. 2 ст. 
1 Правилника о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19 и 1/20). Остали услови: општи 
услови за рад из Закона о раду, услови из члана 139 и чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова (чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања). Сви кандида-
ти, уз ручно потписану пријаву на конкурс са биографијом, 
достављају: оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању и додатка дипломи (за завршене мастер 
студије), односно уверење о дипломирању уколико дипло-
ма још није издата и уверење високошколске установе о 
положеним испитима (чл. 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања); извод из матичне књиге рођених 
прибављен после 27.03.2009. године (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месеци); да лице зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ 
о томе се доставља само уколико образовање није стечено 
на српском језику); уверење полицијске управе да кандида-
ти нису осуђивани за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Изабрани кандидати пре закључења уговора о раду 
достављају лекарско уверење да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
који се одштампан доставља установи заједно са потребном 
документацијом. Документа се предају у оригиналу или у 
овереној фотокопији, путем поште или лично у просторија-
ма секретаријата школе. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе на број телефона: 
018/800-748. Кандидати који буду позвани од стране школе 
су дужни да приступе провери психофизичких способности 
коју спроводи одговарајућа филијала Националне службе за 
запошљавање применом стандардизованих поступака. Кан-
дидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон како 
би били обавештени о поступку провере психофизичких спо-
собности. Пријаве кандидата који не приступе провери пси-
хофизичких способности неће се разматрати.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Трг краља Александра 11

Сарадник ван радног односа - 
демонстратор за помоћ у настави на 

основним академским студијама за ужу 
правноекономску научну област, на 

предмету Основи економије
за период од окончања поступка избора 
и закључења уговора до краја школске 

2020/2021. године

Сарадник ван радног односа - 
демонстратор за помоћ у настави на 

основним академским студијама за ужу 
јавноправну научну област, на предмету 

Уставно право
за период од окончања поступка избора 
и закључења уговора до краја школске 

2020/2021. године
УСЛОВИ: кандидати - студенти основних, мастер и доктор-
ских студија права треба да испуњавају услове предвиђене 
у чл. 86 Закона о високом образовању (“Службени гласник 

РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018...6/2020 - др. закон) и 
у чл. 2 Правилника о условима, начину и поступку избо-
ра сарадника ван радног односа - демонстратора Правног 
факултета Универзитета у Нишу (“Билтен ПФ”, бр. 262/19, 
који се налази на сајту Правног факултета у Нишу). У прија-
ви слободне форме навести име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, контакт теле-
фон и e-mail адресу, као и прилоге који се достављају. Уз 
пријаву је неопходно доставити радну биографију, фотоко-
пију или очитану личну карту, уверење о статусу студента 
академских студија права, уверење о положеним испити-
ма и просечној оцени на основним академским студијама 
права-уколико је кандидат студент основних студија права, 
фотокопију дипломе или уверења о завршеним степенима 
академских студија права - уколико је кандидат студент 
мастер и докторских студија права, као и одговарајуће 
прилоге који поткрепљују наводе кандидата у пријави 
(нпр. копије сертификата, похвалница, објављених радо-
ва у научним и стручним публикацијама и др. ). Уколико 
је Правни факултет у Нишу надлежан за издавање уве-
рења из претходног става, уверење ће се прибавити по 
службеној дужности према напомени кандидата у пријави, 
а кандидат није дужан да га приложи. Пријаве кандидата 
са прилозима могу се послати препорученом пошиљком 
или предати лично Правном факултету у Нишу, Трг краља 
Александра бр. 11, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Уколико се кандидат пријављује за избор на оба 
сарадничка места из овог огласа, дужан је да за свако 
сарадничко место достави посебну пријаву и неопходну 
документацију. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве биће одбачене.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб

тел. 020/385-710, 020/385-709

1) Библиотекар

2) Наставник немачког језика
са 44,44% радног времена, на одређено 
време, ради замене запосленог који је 

решењем директора школе именован за 
помоћника директора школа, а најдуже 

до 31.08.2021. године

3) Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог који је 

решењем директора школе именован за 
помоћника директора школе, а најдуже 

до 31.08.2021. године

4) Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратака 

запослене са неплаћеног одсуства

5) Радник на одржавању хигијене
са 75% радног времена, на одређено 

време а најдуже до 31.08.2020. године
Услови за радна места 1, 2, 3, 4: услови предвиђени 
чланом 139, 140, 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/201727/2018 
др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник број 
11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019. У радни однос могу бити примљена лица која 
испуњавају одређене услове: поседују одговарајуће обра-
зовање: 1) на студијима другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарнр, трансдисциплинарнр 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 од 10. септембра 2005. године. Кандидат мора 
да има: 1) имају одговарајуће образовање, 2) имају психич-
ку, физичку и здраствену спосбност са децом и ученицима, 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвоа у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малолоетног лицаили 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 изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискиминаторно понашање, 4) има држављан-
ство Републике Србије, 5) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања доказују се приликом пијема у радни однос и про-
веравају у току раду. Доказ о испуњености услова из став 
1 тачке 1, 3 и 5 члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из става 1 тачка 2 овог члана пре закључивања угоовра о 
раду. Обавезно образовање лица из члана 140 овог закона 
је и образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од који је по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методчких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова.

Услови за радно место 5: кандидати мора да: 1) имају 
одговарајуће образовање, 2) имају психичку, физичку и 
здраствену спосбност са децом и ученицима, 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвоа у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолоетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дис-
киминаторно понашање, 4. има држављанство Републике 
Србије, 5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним формуларом дос-
тављају установи са потребном документацијом. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за за послове запошљавања. Кон-
курс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве слати на горе наведену адресу.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА НОВАКОВ“

21433 Силбаш, Краља Петра Првог 103
тел. 021/764-829

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

2020/21. године, односно до 31.08.2021. 
године

УСЛОВИ: средња школа; познавање ромског језика; посе-
довање сертификата о завршеној обавезној обуци за педа-
гошког асистента; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе 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; 
држављанство РС; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, доставити 
следећу документацију: оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; оверену копију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену копију уверења о држављанству; кратку 
биографију (CV); потврду о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
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понашање; сертификат о завршеној обуци за педагошког 
асистента. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Поднета документација се не враћа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
са документацијом подносе се лично или поштом, на горе 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
број телефона: 021/764-829.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУДОВИТ ШТУР“

21211 Кисач, Железничка 3

Оглас објављен у публикацији „Послови” 26.08.2020. 
године, поништава се у целости.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ“

21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23

Наставник немачког језика и 
књижевности

77,78% радног времена

Наставник енглеског језика и 
књижевности

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: а) одгова-
рајуће образовање ускладу са чл. 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019), као и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
опште образовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп., 13/2016, 2/2017, 
13/2018, 7/2019 и 2/20) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Трго-
вина, угоститељство, туризам (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 
13/2018) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Економија, право и 
администрација (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019); б) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичниг дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије и д) да зна српски 
језик. 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.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1) оверену фотокопију дипломе (доказ о одго-
варајућем образовању); 2) доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона - уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); 3) доказ да кандидат има обавезно 
образовање из чл. 140 овог закона - образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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, за кандидате који ово 
уверење не поседују у складу са чл. 142 став 2 наставник 
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу или доказ да је положио испит за лицен-

цу; 4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); 5) уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија) - не старије од 6 
месеци; 6) доказ о знању српског језика, као језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику; Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу или донети лично у просторије школе, радним 
даном од 8.00 до 12.00 часова.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

21480 Србобран
Трг професора Миливоја Туторова 4

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: на основу члана 122 става 2. и 5. директор уста-
нове може да буде лице које испуњава услове прописа-
не чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, број: 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) 
и то: има одговарајуће образовање на основу члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” број: 88/2017, 27/2018- др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020), и то: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1. студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговрајући 
предмет, односно групе предмета; 2. студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог 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 образо-
вање 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 одго-
варајући предмет, односно групу предмета те врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. На основу члана 122 
става 9 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, број: 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност. И на основу 
члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” број: 88/2017, 27/2018- др. закони, 
10/2019 и 6/2020); има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доставља се пре 
закључивања уговора о раду); није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међинародним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приликом конкурисања 
приложе следечу конкурсну документацију: потписана 
биографија кандидата са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора; оригинал 
или оверена копија дипломе; оригинал или оверена копија 
уверење о некажњавању из казнене евиденције МУП-а; 
оригинал или оверена копија уверења о држављанству 
РС (не старије од шест месеци); оригинал или оверена 
копија извода из матичне књиге рођених (не старије од 
шест месеци); дозвола за рад директора - лиценца (дос-
тављају канидати који су положили лиценцу за директора); 
уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу - дозволи за рад наставника и стручног сарадни-
ка; оверена копија доказа о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику); 
потврду надлежне установе да кандидат има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања и вас-
питања (оригинал или оверена копија); извештај Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја Р. Србије о 

резултатима стручно педагошког надзора школе и оцени 
спољашњег вредновања установе - достављају кандидати 
који су предходно обављали дужност директора; извештај 
о резултатима стручно педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) - уколико га је било 
у току рада кандидата; копија личне карте; доказ о психич-
кој, физичкој и здраственој способности за рад са децом и 
ученицима (прибавља се пре закључења Уговора о међу-
собним правима и обавезама). Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће узети у разматрање. Рок за пријаву је 15 
дана од објављивања конкурса. Пријаве доставити на горе 
наведену адресу путем поште или лично, радним данима 
од 09.00 до 12.00 сати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Ванредни или редовни професор за 
област музичке уметности, ужа област 

Композиција
на одређено време 5 година или на 

неодређено време

2. Доцент или ванредни професор за 
област музичке уметности, ужа област 

Камерна музика
на одређено време 5 година

3. Доцент за област музичке уметности, 
ужа област Клавир (Упоредни клавир) 

на одређено време 5 година

4. Виши или самостални стручни 
сарадник корепетитор за област 

драмских и аудиовизуелних уметности, 
ужа област Глумачке вештине

на одређено време 4 године или 
неодређено време

5. Виши или самостални стручни 
сарадник за област драмских и аудио-

визуелних уметности, ужа област Глума
на одређено време 4 године или 

неодређено време

6. Стручни или виши стручни сарадник 
за област драмских и аудио-визуелних 

уметности, ужа област Режија
на одређено време 4 године

7. Стручни или виши стручни сарадник 
за област ликовних уметности, ужа 

област Нови ликовни
на одређено време 4 године

8. Стручни или виши сарадник за 
област ликовних уметности, ужа област 

Сликарство
на одређено време 4 године

9. Стручни или виши стручни сарадник 
за област ликовних уметности, ужа 

област Графика
на одређено време 4 године

10. Стручни сарадник за област ликовних 
уметности, ужа област Графика

на одређено време 4 године

11. Стручни сарадник за област музичке 
уметности, ужа област Удараљке

са 70% радног времена, на одређено 
време 4 године

Општи услови за избор у звања наставника:

За радно место 1: диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзи-
тету, односно акредитованом студијском програму у земљи 
или у иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању из области музичке уметности, ужа област 
композиција односно високо образовање мастер академ-
ских студија из области музичке уметности, ужа област ком-
позиција и испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању.

Наука и образовање
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За радно место 2: диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзи-
тету, односно акредитованом студијском програму у земљи 
или у иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању из области музичке уметности, ужа област 
Камерна музика односно високо образовање мастер ака-
демских студија из области музичке уметности, ужа област 
дувачки инструменти (труба/ тромбон/хорна/туба) услови 
из члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 3: диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзите-
ту, односно акредитованом студијском програму у земљи 
или у иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области музичке уметности, ужа област кла-
вир односно високо образовање мастер академских студија 
из области музичке уметности, ужа област клавир и испуње-
ни услови из члана 74 Закона о високом образовању.

Обавезни и изборни услови за радна места 1, 2 и 3 
утврђени су Правилником о ближим минималним условима 
за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду 
за поље уметности. У звање наставника (доцент, ванредни 
професор и редовни професор) може бити изабрано лице 
које испуњава критеријуме прописане чланом 74 Закона 
о високом образовању, Минималним условима за избор 
у звања наставника на универзитету донетим од стране 
Националног савета за високо образовање, Статутом Уни-
веритета у Новом Саду, Статутом Академије уметности и 
Правилником о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника на Универзитету у Новом Саду.

Услови за избор у звања сарадника

За радно место 4: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који уређује високо образовање 
до 10. септембра 2005. године из области музичке умет-
ности, ужа област клавир. Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене чланом 123. Статута Академије уметности.

За радно место 5: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који уређује високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године из области драмских 
и аудиовизуелних уметности, ужа област глума. Кандидати 
треба да испуњавају услове утврђене чланом 123. Статута 
Академије уметности.

За радно место 6: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који уређује високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године из области драмских и 
аудиовизуелних уметности, ужа област режија. Кандидати 
треба да испуњавају услове утврђене чланом 123. Статута 
Академије уметности.

За радно место 7: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који уређује високо образовање 
до 10. септембра 2005. године из области ликовних умет-
ности, ужа област нови ликовни медији. Кандидати треба 
да испуњавају услове утврђене чланом 123. Статута Ака-
демије уметности.

За радно место 8: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године по пропису који уређује високо образовање до 10. 
септембра 2005. године из области ликовних уметности, 
ужа област сликарство. Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене чланом 123. Статута Академије уметности.

За радно место 9: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који уређује високо образовање 
до 10. септембра 2005. године из области ликовних умет-
ности, ужа област графика. Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене чланом 123. Статута Академије уметности.

За радно место 10: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 

четири године по пропису који уређује високо образовање 
до 10. септембра 2005. године из области ликовних умет-
ности, ужа област графика. Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене чланом 123 Статута Академије уметности.

За радно место 11: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који уређује високо образовање 
до 10. септембра 2005. године из области музичке умет-
ности, ужа област удараљке. Кандидати треба да испуња-
вају услове утврђене чланом 123 Статута Академије умет-
ности. Закон о високом образовању, Статут Универзитета 
у Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом Саду, 
Правилник о ближим минималним условима за избор у 
звање наставника на Универзитету у Новом Саду и упут-
ство за попуњавање биографских података за кандида-
те који конкуришу за наставна звања налазе се на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији 
“Наставници- Конкурси”).

ОСТАЛО: сви кандидати достављају: пријаву на конкурс 
која мора да садржи назив радног места за које кандидат 
конкурише, списак документације коју прилаже, контакт 
адресу, број телефона, имејл адресу; оверене фотокопије 
диплома о завршеним одговарајућим студијама и додатке 
дипломи; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); уверење о некажњавању прибавље-
но искључиво од муп-а (не старије од 6 месеци); личну 
карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта) 
Осим наведене документације, у зависности од радног мес-
та на које конкуришу, кандидати достављају додатну доку-
ментацију, и то:

За радна места 1, 2 и 3: Попуњен образац биографских 
података на ћириличном писму (Образац 1А уметност) који 
се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у 
штампаној и електронској форми (УСБ) откључан и доказе 
о испуњавању услова радног места у складу са чланом 74 
Закона о високом образовању и Минималним условима за 
избор у звање наставника за поље уметности Правилника 
о ближим минималним условима за избор у звање настав-
ника на Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наведеног 
правилника.

За радна места 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11: Попуњен обра-
зац биографских података на ћириличном писму (Образац 
2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) при-
ложен у штампаној и електронској форми (УСБ) и доказе о 
испуњавању услова радног места у складу са чланом 123. 
Статута Академије уметности.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Рок за пријаву на Конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва достављају се искључиво у штампаној форми на горе 
наведену адресу.

ИЗМЕНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Оглас објављен у публикацији “Послови” 23.09.2020, 
под тачком 4, за наставника за избор у звање ван-
редног професора за ужу научну област Геријатрија, 
на одређено време, непуно радно време (15 сати на 
Факултету) мења се тако да се конкурс расписује за 
наставника за избор у звање доцента или ванредног про-
фесора за ужу научну област Геријатрија, на одређено вре-
ме, непуно радно време (15 сати на Факултету).

УСЛОВИ 4: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора наука из области за коју се бира и остали услови за 
доцента или 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 21. и/или 
22. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВО ЛОЛА РИБАР”

21000 Нови Сад, Краљевића Марка 2/а

Психолог

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 
и 10/2019) и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.
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УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019) 
да има основно образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи и то: доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте 
образовања, кандидати који су завршили други степен, 
достављају и диплому са основних академских студија), 
односно уверења - ако диплома није издата; уверење или 
потврда о неосуђиваности за горе наведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколи-
ко кандидат није стекао одговарајуће образовање на срп-
ском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Уз наведену документа-
цију кандидат треба да приложи и Пријаву на конкурс која 
треба да садржи име и презиме, адресу пребивалишта или 
боравишта, контакт телефон кандидата; радну биографију 
и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уколико је кан-
дидат поседује. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом, неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са потребном документацијом доставити са 
назнаком „За конкурс”, на горе наведену адресу.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА www.nsz.gov.rs
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ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

Предавач за ужу област Рачуноводство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: магистар наука, односно најмање специјалиста 
академских студија - економске науке; објављени научни, 
односно стручни радови у научним часописима и зборници-
ма, са рецензијама, најмање пет, из уже области за коју се 
кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство 
Републике Србије. Напомена: лице које је правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи, не може стећи звање наставника.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: овере-
не фотокопије диплома о завршеним основним и последи-
пломским студијама; биографију; списак научних и струч-
них радова, као и саме радове; доказ о држављанству. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се могу поднети лично радним даном или путем 
поште на горе наведену адресу. Комисија ће у року од 60 
дана, од дана истека рока за пријаву на конкурс, сачинити 
Извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид 
јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити 
обавештени путем огласне табле и сајта школе.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ”
26225 Делиблато, Маршала Тита 89

тел. 013/765-280
e-mail: osdeliblato@mts.rs

Наставник енглеског језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
и 141 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање на: сту-
дијама 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 предме-
та, 2. студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та), на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем 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 има-
ти 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 сиситемом 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. Лице, такође, треба да има 
звање у складу са Правилником о степену и врсти настав-
ника 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 здрав-
ствену 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Доказ 

о испуњености услова из тачке под 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 кан-
дидат 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 
високо школске установе. Доказ о испуњености услова 
из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурсу, 
а доказ из тачке под 2 изабрани кандидат подноси при-
ликом 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 под-
ношења 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 правосанажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 5. 
доказ да је положио испит из језика на коме се одвија 
образовно-васпитни рад по програму одговарајуће високо 
школске установе (само за кандидате који нису завршили 
и стекли образовање на српском језику).

Радник на одржавању објекта, опреме и 
грејања школе - домар

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, завр-
шен 3. разред средње школе и да има доказ да је положио 
испит за стручну обуку руковаоца парним котловима; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о испуњености услова из тачке под 
5 кандидат доказује дипломом о стеченом средњем обра-
зовању. У случају да је завршио и стекао образовање на 
српском језику и самим прилагањем дипломе о завршеној 
средњој школи, доказао је испуњеност из услова из тач-
ке под 5. У случају да је кандидат стекао образовање на 
страном језику потребно је да достави доказ да је поло-
жио испит из језика на коме се одвија образовно-васпит-
ни рад по програму одговарајуће школске установе. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се 
уз пријаву на конкурсу, а доказ из тачке под 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 о 
завршеној средњој школи, оригинал или оверену фотоко-
пију која није старија од 6 месеци у тренутку подношења 
пријаве, сертификат о положеном испиту за руковаоца 
парним котловима, оригинал, или оверену фотокопију која 
није старија од 6 месеци у тренутку подношења пријаве, 3. 
уверење о држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-

но понашање, 5. доказ да је положио испит из језика на 
коме се одвија образовно-васпитни рад по програму одго-
варајуће школске установе (само за кандидате који нису 
завршили и стекли образовање на српском језику).

ОСТАЛО: 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 тра-
женом документацијом, доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
адресу школе.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
26220 Ковин, ЈНА 34

тел./факс: 013/741-081
e-mail: oskovin@gmail.com
www.os-djurajaksic.edu.rs

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Наставник мађарског језика са 
елементима националне културе

са 40% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2020/2021. 

године

УСЛОВИ: Кандидати треба: 1. да поседују одговарајуће 
образовање из чл. 140, Закона основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење 68/2015 и 
87/2016) стечено: на основним студијама у трајању од 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, на сту-
дијама другог степена (мастер акдемске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, студије 
другог степена из области педагошких наука, или интр-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему ови кандидати морају да 
имају завршене студије првог степене из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Обавезно образовање из члана 140 Закона 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020) је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови 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 прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Обавезно образовање из члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020) наставник је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
одговарајуће образовање. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019). Кандидати треба и: 2. да поседују психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело из чл. 139, ст. 1 т. 3, (Закона основама система обра-
зовања и васпитања, „Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), односно за за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 пона-
шање; 4. да поседују држављанство Републике Србије, 5. 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
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рад. Напомена: кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Пријавни формулар 
мора бити потписан. 

ОСТАЛО: Уз копију пријавног формулара кандидати треба 
да приложе: 1) CV, краћу животну и радну биографију, 2) 
доказ о одговарајућем образовању: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/
фотокопију потврде, уверења или друге исправе, факул-
тета о положеним испитима из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина (за кандидате који су високо 
образовање стекли по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године), 3) доказ о 
познавању српског језика: само за кандидате који обра-
зовање нису стекли на српском језику - оверен препис/
фотокопију уверења, сертификата, потврде, или друге 
исправе одговарајуће образовне установе да је кандидат 
положио испит из спрског језика, 4) оверен препис/фото-
копију извода из матичне књиге рођених на прописаном 
обрасцу са холограмом, 5) оверен препис/фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); 6) уверење 
надлежне полицијске управе/суда да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела дело из чл. 
139 ст. 1 т. 3 (Закона о основама система образовања и вас-
питања, „Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020), не старије од 6 месеци. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија иманована решењем 
директора школе.  Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ 
применом стандардизованих поступака, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Уколико је већ извр-
шена психолошка процена способности (у периоду од 6 
месеци пре истека рока за пријаву на конкурс), кандидат 
ће у пријави назначити када и где је извршена. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве 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 разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Разговор са кандидатима обавиће се у просторија-
ма школе, о чему ће кандидати бити накнадно обавеште-
ни. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене кандидата, 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кан-
дидату 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. Неће се разматра-
ти 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 обра-
зовања, врсте и степена стручне спреме. Школа обрађује 
податке о личности које јој достављају потенцијални кан-
дидати у контексту своје пријаве на конкурс (лични подаци, 
образовање, досадашња каријера и сл). Лични подаци се 
обрађују у складу са важећим Законом о заштити података 
о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), а у циљу обраде 
и потврде пријаве кандидата, што укључује и приложену 
документацију. Основ обраде података о личности канди-
дата је пристанак лица чији се подаци обрађују, а који пре-
ма условима прописаним Законом не мора бити у писменој 
форми, тако да се пристанком кандидата за сврхе конку-
рисања за посао сматра слање података и документације 
поштом на адресу школе, као и чињеница да је кандидат 
пре слања података био упознат и да је прочитао Опште 
информације о заштити података о личности кандидата 
који конкуришу за посао. Лице на које се подаци односе 
има право да опозове пристанак у сваком тренутку. Опозив 
пристанка не утиче на допуштеност обраде која је врше-
на на основу пристанка пре опозива. Подаци о личности 
се чувају док се не испуни сврха и основ обраде података, 
односно обрађују се током целокупног процеса селекције 
кандидата, као и након закључења уговорног односа (уко-
лико се исти реализује), у складу са правилима прописа-
ним интерним актима и прописима, тј. законском обавезом 
чувања података и документације, а посебно у складу 
законским одредбама. Подаци о личности кандидата у вези 
са којима је донета одлука да се не закључи уговор о раду, 
чувају се једну годину, рачунајући од завршетка поступ-
ка селекције. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови“. Потребну документацију заједно са 
одштампаним и потписаним пријавним формуларом канди-
дати достављају на адресу школе: ОШ „Ђура Јакшић“, ЈНА 
34, 26220 Ковин, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“
26225 Делиблато, Маршала Тита 89

тел. 013/765-280
e-mail: osdeliblato@mts.rs

Наставник енглеског језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање; у складу са чл. 140 
и 141 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање на: сту-
дијама 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, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (то лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета), на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма 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 наве-
дених ставова мора имати образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова од којих је најмање 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и струч-
ни сарадник који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има неопходно образовање. Лице, такође 
треба да има звање у складу са Правилником о степену и 
врсти 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 кандидат има пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о испуњености услова из тачке под 5 кандидат 
доказује: дипломом у случају да је завршио и стекао обра-
зовање на српском језику и самим прилагањем дипломе, 
доказао је испуњеност из услова из тачке под 5. У слу-
чају да је кандидат стекао образовање на страном језику 
потребно је да достави доказ да је положио испит из јези-
ка на коме се одвија образовно васпитни рад по програму 
одговарајуће високо школске установе. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурсу, а доказ из тачке под 2 изабрани кандидат 
подноси приликом закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министартсва просвете, науке и техно-
лошког развоја. Неопходно је доставити: 1. пријавни фор-
мулар одштампан и попуњен, 2. диплому, оригинал или 
оверену фотокопију која није старија од 6 месеци у тренут-
ку подношења пријаве, 3. уверење о држављанству, ориги-
нал или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци 
у тренутку подношења пријаве, 4. доказ да кандидат није 
осуђиван правосанажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5. доказ да је поло-
жио испит из језика на коме се одвија образовно-васпит-
ни рад по програму одговарајуће високошколске установе 
(само за кандидате који нису завршили и стекли образо-
вање 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 учени-
цима 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 непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
адресу школе.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ” 
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Поновљен оглас

Наставник класичног балета
за рад у Зрењанину, издвојено одељење

Наставник класичног балета
за рад у Панчеву

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 одређе-
ни су Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника у основној балетској школи („Сл. гласник РС - Про-
светни 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 опште-
образовних 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 лицен-
цу 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 пропи-
саним 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 кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања или давања мита, за 
кривчно дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Услови 
из члана 139 става 1 Закона доказују се приликом прије-
ма 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 конури-
шу на неодређено време за радно место играчких предме-
та. Члан 141 став 5 Закона предвиђа услов за обављање 
послова играчких предмета (део који се односи на избор 
на неодређено време): послове наставника играчких пред-
мета у балетској школи може да обавља лице које има нај-
мање 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 нота-
ра о завршеној школи; уверење МУП-а о неосуђиваности. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 

Наука и образовање
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интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, 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. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2

Наставник математике
УСЛОВИ: лице са одговарајућим високим образовањем: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, ултидисциплинарне, 
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. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 13/2018, 
11/2019 и 2/2020) за послове наставника математике. У 
радни однос у школи може да буде примљено лице које: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, одузимање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашања; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Горе наведени услови 
се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са 
чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете). Кандидат заједно са одштампаним пријавним 
формуларом треба да достави: 1) доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству - копија); 2) 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; 3) доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које му је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као ни за кривична дела: насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и доказ да за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; не старији од 6 месеци, 4) 
доказ о знању српског језика/доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни 
рад код послодавца (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику/на српском језику и 
на језику на којем ће остваривати образовно-васпитни рад 
код послодавца); 5) радну биографију (осим за лица која 
први пут заснивају радни однос). За послове наставника 
математике лица која имају положен стручни испит могу 
доставити оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(није обавезно). Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима - доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја) са потребном документацијом се 
доставља у року од 8 дана од дана оглашавања у публи-

кацији „Послови” непосредно или путем поште на адресу: 
ОШ „Вук Стефановић Караџић” Старчево, Иве Лоле Риба-
ра 2, са назнаком „За конкурс”. Након истека рока за дос-
тављање пријаве није могуће доставити доказе о испуње-
ности услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

26000 Панчево, Новосељански пут 31

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: За горе наведено радна места може се примити 
лице које испуњава следеће услове: 1) да је држављанин 
Републике Србије, 2) да има одговарајуће образовање 
(прописану стручну спрему) према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 8/2015, 
11/2016) за наведени наставни предмет и у складу са чла-
ном 140 ст. 1 тачка 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и чланом 140 ст. 1 тачка 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (Службени гласник 
РС бр. 88/2017) - за радно место: наставник математике и 
то: 1) професор математике; (2) дипломирани математи-
чар; (3) дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене; (4) дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; (5) дипломирани математичар 
- информатичар; (6) дипломирани математичар - професор 
математике; (7) дипломирани математичар за математику 
економије; (8) професор математике - теоријско усмерење; 
(9) професор математике - теоријски смер; (10) професор 
математике и рачунарства; (11) професор информати-
ке - математике; (12) професор хемије - математике; (13) 
професор географије - математике; (14) професор физике 
- математике; (15) професор биологије - математике; (16) 
дипломирани математичар - астроном; (17) дипломирани 
математичар - теоријска математика; (18) дипломирани 
математичар - примењена математика; (19) дипломирани 
математичар - математика финансија; (20) дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипло-
мирани професор математике - мастер; (23) дипломирани 
математичар - мастер; (24) мастер математичар; (25) мас-
тер професор математике. Лице из тачке 13) овог члана 
које је стекло академско звање мастер мора имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена математика (са 
положеним испитом из предмета Геометрија или Осно-
ви геометрије); 3) да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (наведени доказ 
доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре 
потписивања уговора о раду); 5) да зна српски језик; 6) да 
поседује образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова (члан 142 ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања). У поступку одлучивања 
о избору по конкурсу, комисија ће кандидате који уђу у ужи 
избор упутити на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, које ће вршити надлеж-
на служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака у складу са чл. 154 ст. 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и члана 155 ст. 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања). Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
у делу Ново на сајту, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Уз одштампани својеручно потписани пријавни фор-
мулар са назнаком да се конкурише за одређено радно 
место, школи се доставља: оверена фотокопија дипломе, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ 
о неосуђиваности кандидата (доставља се уз пријаву на 
конкурс, не старије од 6 месеци), доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. (српски 
језик), диплома издата на српском језику или уверење - да 
је исти полагао српски језик на факултету. Кандидати уко-

лико достављају оверену фотокопију дипломе као доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
дужни су то да назначе у својој пријави. Кандидат је дужан 
уколико не поседује образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова да исто стекне у 
року од једне а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандида-
ти који имају положен стручни испит или испит за лиценцу 
или који су имали педагогију и психологију на факултету 
- дужни су да доставе доказ о томе. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Контакт особа: секретар школе: 
013/219-0023. Својеручно потписане пријаве на конкурс 
слати на адресу: Пољопривредна школа „Јосиф Панчић” 
Панчево, Новосељански пут 31, Панчево, са назнаком „За 
конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА”

26000 Панчево
Душана Петровића Шанета 11

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, а најкасније до 

31.08.2021. године

Наставник информатике и рачунарства
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, а најкасније до 

24.12.2023. године
УСЛОВИ: завршене студије другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то 1. студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, 2. студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука, 
(лице из ове тачке, мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области, за одгова-
рајући предмет односно групу предмета), завршене 
основне студије у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Услови у погледу врсте образо-
вања 1. професор српског језика и књижевности, 2. про-
фесор српског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком, 3. професор српске књижевности и језика, 4. 
професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, 5. дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима, 6. дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима, 7. про-
фесор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, 8. професор односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик, 9. професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике, 10. професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима, 11. професор српскох-
рватског језика са источним и западним словенским јези-
цима, 12. професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу ккњижевност, 13. професор југо-
словенске књижевности са страним језиком, 14. дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик, 15. дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност, 16. професор 
српског језика и српске књижевности, 17. дипломирани 
компаратиста, 18. мастер филолог / студијски програми: 
српски језик и књижевност, српска књижевност и језик, 
српска књижевност и језик са општом књижевношћу, срп-
ски језик, српска књижевност, српска филологија / српски 
језик и лингвистика /, Српска књижевност и језик са ком-
паратистиком /, 19. мастер професор језика и књижев-
ности / студијски програми: српски језик и књижевност, 
српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, 
српска филологија / српски језик и лингвистика /, Српска 
филологија (српски језик и књижевност) Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност, Компаративна књижевност са теоријом књижев-
ности /, 20. професор српскохрватског језика и књижев-
ности, 21. мастер филолог из области филолошких наука, 
22. професор југословенске књижевности и српског јези-
ка, 23. мастер професор предметне наставе (претходно 
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завршене студије првог степена из научне односно струч-
не области за одговарајући предмет). Услови у погледу 
степена образовања 1. авршене студије другог степена / 
мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије /, и то студије другог сте-
пена из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука, 
(лице из ове тачке, мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области, за одгова-
рајући предмет односно групу предмета) 2. завршене 
основне студије у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Услови у погледу врсте образо-
вања: 1. профеоср, односно дипломирани професор (са 
завршеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005., у области информати-
ке, математике, физике, електротехнике, машинства или 
техничког образовања) 2. професор, односно дипломира-
ни професор (са завршеним основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
двопредметне студије, где је један предмет обавезно 
информатика), 3. дипломирани математичар, дипломира-
ни физичар, дипломирани информатичар, сви смерови и 
одсеци, са завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10 септембра 2005. године, 4. 
дипломирани инжењер са завршеним основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, у области информаттике, информационих техно-
логија, организационих наука, електротехнике и рачунар-
ске технике, 5. дипломирани економиста (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године у области информатике), 6. мас-
тер професор у области информатике, математике, физи-
ке, електротехнике, машинства, 7. мастер професор 
(двопредметне судије) где је један предмет обавезно 
информатика, 8. мастер математичар, мастер физичар, 
мастер информатичар (свих смерова и одсека), 9. мастер 
инжењер у области информатике, информационих техно-
логија, организационих наука, електротехнике или рачу-
нарске технике, 10. мастер економиста у области инфор-
матике, 11. мастер дизајнер медија у образовању, 12. 
мастер библиотекар - информатичар, 13. мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из области информатике, информационих 
технологија, математике, физике, организационих наука, 
електротехнике или рачунарске технике), лица која су 
стекла академско звање мастер морају да имају у оквиру 
завршених основних академских студија положено нај-
мање пет испита из информатичких предмета, од тога нај-
мање један из области Програмирање и два предмета из 
једне или две следеће области - Математика или Тео-
ријско рачуноводство. Наставу и друге облике образовно 
васпитног рада из предмета информатика и рачунарство 
може да изводи и лице које је на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, савладало програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра. У радни однос у 
школи може да буде примљено лице које има: 1. одгова-
рајуће образовање, 2. психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3. није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4.држављанство 
Републике Србије, 5.да зна српски језик, на којем се оства-
рује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доста-
вити 1. диплому односно уверење одговарајуће врсте и 
степена образовања (оверена фотокопја - за лица која су 
стекла академско звање мастер доставља се и оверена 
фотокопија дипломе о завршеним основним академским 
судијама), 2. уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци(оверена фотокопија), 3. извод из 
матичне књиге рођених (на новом обрасцу, оверена фото-
копија), 4. доказ о знању српског језика као језика на којем 
се изводи образовно васпитни рад, доставља кандидат 
који образовање није стекао на српском језик, 5. уверење 
МУП-а, да кандидат није осуђиван за кривична дела наве-
дена у тексту овог конкурса - оригинал или оверена фото-

копија / не старије од шест месеци. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима кандидата који 
уђу у ужи избор, врши надлежна служба за послове запо-
шљавања - доказ о испуњености овог услова прибавља 
Школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи на адресу: Основна школа “Мирослав 
Антић Мика” Панчево, Душана Петровића Шанета 11, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови“. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„МАРА МАНДИЋ”
26000 Панчево, Цара Душана 34

Дефектолог наставник у посебним 
условима (логопед) 

са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Дефектолог наставник са одељењским 
старешинством, у посебним условима 

(олигофренолог) 
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
31.08.2021. године

Наставник предметне наставе (енглески 
језик) у посебним условима

на одређено време, до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: под одговарајућим образовањем за наведена 
радна места подразумева се образовање предвиђено Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020). У радни однос 
у установи може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у 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-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови се доказују приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из. тач. 1), 3), 4) и 5), саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да приложи: - попуњен и одштампан пријавни формулар 
који се преузима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, краћу биографију, -оверени препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченог на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса, уверење о 
држављанству, лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(подноси се пре закључења уговора о раду), уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати 

на адресу: ШОСО „Мара Мандић”, Цара Душана 34, 26000 
Панчево или предати лично. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 013/353-284.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
26320 Банатски Карловац

Наставнк математике
са 66,78% радног времена

Наставник физике
са 60% радног времена

Наставник немачког језика
са 55,55% радног времена

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на 
српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС “бр. 88/2017, 27/2018- др. закони и 
10/2019) - на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковн студије, специјалистичке академ-
ске студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), однос-
но да је: Под тачком 1 - наставник математике, 1) професор 
математике, 2) дипломирани математичар, 3) дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене, 4) дипло-
мирани математичар за рачунарство и информатику, 5) 
дипломирани математичар - информатичар, 6) професор 
математике и рачунарства, 7) дипломирани математичар за 
математику економије, 8) професор информатике - матема-
тике, 9) дипломирани математичар - астроном, 10) дипло-
мирани математичар - примењена математика, 11) дипло-
мирани математичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), 12) дипломирани информа-
тичар, 13) мастер математичар, 14) мастер професор мате-
матике, 15) мастер професор математике и физике, 16) 
мастер професор математике и информатике, 17) мастер 
професор физике и математике, 18) мастер професор 
информатике и математике, 19) дипломирани професор 
математике-мастер, 20) дипломирани математичар - мас-
тер, 21) дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), 22) дипломирани 
математичар - професор математике, 23) дипломирани 
математичар - теоријска математика, 24) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије), 25) професор хемије - математике, 26) професор 
географије - математике, 27) професор физике - математи-
ке, 28) професор биологије - математике, 29) професор 
математике - теоријско усмерење, 30) професор математи-
ке - теоријски смер, 31) дипломирани математичар и 
информатичар, 32) дипломирани математичар-механичар, 
33) мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике односно математике и 
информатике. Под тачком 2. наставник енглеског језика у 
првом циклусу основног образовања и васпитања 1) про-
фесор одговарајућег страног језика; 2) дипломирани фило-
лог, односно професор језика и књижевности; 3) лице које 
испуњава услове за наставника предметне наставе у основ-
ној школи, а које је на основним студијама положило испите 
из педагошке психологије или педагогије и психологије, као 
и методике наставе; 4) професор разредне наставе, који је 
на основним студијама савладао програм Модула за страни 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са 
положеним испитом Б2; 5) мастер филолог; 6) мастер про-
фесор језика и књижевности; 7) мастер учитељ; 8) дипло-
мирани учитељ - мастер; 9) мастер учитељ, који је на основ-
ним студијама савладао програм Модула за страни језик (60 
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са положеним 
испитом Б2; 10) дипломирани учитељ - мастер, који је на 
основним студијама савладао програм Модула за страни 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са 
положеним испитом Б2; Лица која нису професори одгова-
рајућег језика треба да поседују знање језика најмање на 
нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица тач. 2), 5) и 
6) треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 
(Заједничког европског оквира), осим уколико нису заврши-
ла одговарајући студијски програм или главни предмет/
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профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном 
одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри 
универзитета у Србији, или међународно признатом испра-
вом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 
Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
Предност за извођење наставе из страног језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања из става 2. овог 
члана имају мастер професор језика и књижевности (одго-
варајући студијски програм или главни предмет/профил), 
односно мастер филолог (одговарајући студијски програм 
или главни предмет/профил), односно професор, односно 
мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - мастер, 
односно професор разредне наставе, мастер професор или 
професор у предметној настави и наставник у предметној 
настави са положеним испитом Б2. Под тачком 3 - настав-
ник физике професор физике, дипломирани физичар, про-
фесор 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 профе-
сор физике и хемије за основну школу, дипломирани про-
фесор физике и основа технике за основну школу, дипло-
мирани 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, дипломи-
рани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мастер профе-
сор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер 
физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер 
физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физике-хемије, 
мастер, дипломирани професор физике-информатике, мас-
тер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, 
дипломирани физичар - теоријска и експериментална 
физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и ком-
пјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - при-
мењена 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 мате-
матике 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 академ-
ске студије на студијским програмима из области физике. 
Под тачком 4. наставник немачког језика - професор, 
односно дипломирани филолог за немачки језик и књижев-
ност, - мастер филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил немачки језик), мастер професор језика и књи-
жевности (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 одго-
варајући предмет). 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије, 5) да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријемни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
заједно са одштампаним пријемним формуларом, молбом и 
кратком биографијом за заснивање радног односа дос-
тављају установи у оригиналу или овереном препису/фото-
копији код нотара и следећу документацију: 1) извод из 
матичне књиге рођених; 2) уверење о држављанству не 
старије од шест месеци; 3) диплому или Уверење о стече-
ном одговарајућем образовању; 4) лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани-мастер у оба-
вези су да доставе диплому или уверење о завршеним 
основним академским студијама; 5) доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова издат од стране одговарајуће високошкол-

ске установе, односно уверење или други одговарајући 
документ о положеном испиту из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту 
односно о положеном испиту за лиценцу. Кандидат који 
нема образовање из тачке 5.обавезан је да га стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из горе наведених 
дисциплина. 6)  колико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. 7) Доказ о 
неосуђиваности (прибавља се у надлежној Полицијској 
управи), Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способностима за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Додатне информације 
могу се добити на телефон: 013/651-227. Пријаве на кон-
курс са траженом документацијом могу се поднети лично 
или поштом на адресу: ОШ “Душан Јерковић” 26320 Банат-
ски Карловац, Ж. Зрењанина 36.

ПИРОТ

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 118

Техничар за одржавање информационих 
система

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњавају следеће услове: 
а) одговарајуће образовање, односно лице са завршеним 
четвртим степеном стручне спреме (економска школа, гим-
назија друштвено језичког, природно-математичког смера 
или информатичког смера), 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање, да је држављанин Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар 
прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; уверење или потврду о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање, које издаје надлежна полицијска управа; 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. 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 адре-
су: Гимназија Пирот, Српских владара 118, 18300 Пирот, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” и на огласној табли Националне службе 
за запошљавање у Пироту. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ“
12240 Кучево, Вука Караџића бб

тел. 012/850-131

Наставник историје
за рад у централној школи у Кучеву и 

подручном одељењу школе у Буковској, 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до краја 
школске 2020/2021. године

Наставник разредне наставе
за рад у подручном одељењу у 

Церемошњи, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана, односно ради замене запосленог 
који је изабран за директора друге 

установе до повратка истог, тј. до истека 
првог изборног периода

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - 
др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020) и то: 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
27/2018 - др. закони и 6/2020), као и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020) 
за горе наведена радна места наставника; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар за 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/формулар за 
пријем у радни однос у установама образовања и васпи-
тања), а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз попуњен и 
одштампан пријавни формулар, кандидати достављају 
следећу документацију: потписану пријаву на конкурс са 
кратком биографијом; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; лица која су 
стекла звање мастер достављају још и оверену фотокопију 
дипломе којом потврђују да имају завршене основне ака-
демске студије студијског програма; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (потврду високошколске установе о броју 
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ 
о положеним испитима из педагогије и психологије; уве-
рење МУП-а из казнене евиденције - доказ о неосуђива-
ности са правним последицама у смислу одредбе чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику; доказ 
представља потврда одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доста-
вити пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпу-

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ном документацијом и копијама докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа, неће бити узете у разма-
трање. Пријаве, у затвореној коверти, предати или путем 
поште доставити на адресу школе: ОШ „Угрин Бранковић“, 
Вука Караџића бб, 12240 Кучево - са назнаком „За конкурс 
за радно место___________________“. Контакт телефон: 
012/850-131.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ“

12221 Мајиловац

Наставник разредне наставе
на одређено време до преузимања 
запосленог, односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по конкурсу 
за пријем у радни однос на одређено 

време, а најкасније до 31.08.2021. 
године

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

запосленог одсутног преко 60 дана, са 
50% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време до повратка 

запосленог одсутног преко 60 дана, са 
20% радног времена

Наставник хемије
на одређено време до преузимања 
запосленог, односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по конкурсу 
за пријем у радни однос на одређено 

време, а најкасније до 31.08.2021. 
године, са 20% радног времена

Наставник историје
на одређено време до преузимања 
запосленог, односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по конкурсу 
за пријем у радни однос на одређено 

време, а најкасније до 31.08.2021. 
године, са 20% радног времена

УСЛОВИ: За сва наведена радна места кандидат треба да 
испуњава услове према чл. 139, 140, 143 и чл. 144 став 1 
и став 2 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 37/18 - др. закони 
10/19), односно услове за заснивање радног односа пропи-
сане Законом о раду. Посебни услови: поред општих усло-
ва за заснивање радног односа потребно је да кандидати 
испуњавају следеће услове: за радно место под редним 
бројем 1 услов из тачке 2 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); 
за радно место под бројем 2 услов из тачке 3 подтачке 1 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); за радно место под бројем 3 
услов из Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19): за радно место под 
бројем 4 услов из тачке 11 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), 
за радно место под бројем 5 услов из тачке 6 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19).

ОСТАЛО: Уз пријаву (пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја), кандидат треба да поднесе следећа 
документа: краћу биографију, доказ да има одговарајуће 
образовање - прописану врсту и степен стручне спреме 
(оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци) и уверење о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; лекарско уверење подноси се непо-
средно пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 
139 став 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва за рад на наведеним пословима поднети школи на адре-
су: Основна школа „Вук Караџић“ 12221 Мајиловац, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурсна доку-
ментација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ”

12313 Божевац
тел. 012/281-145, 012/281-146

Наставник српског језика и 
књижевности

са 95% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно место 
наставник српског језика и књижевности поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. 
гласник РС” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017) 
треба да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 став 1) и 2) Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 10/19), 
као и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. глас-
ник РС- Просветни гласник” 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016. 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19). Кандидат 
треба да има и психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да има држављанство 
Републике Србије, да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, да зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају форму-
лар за пријаву на конкурс који је објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС и одштампани пријавни формулар 
заједно са потребном документацијом достављају школи.
Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење или 
потврда о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа, кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику достављју и доказ 
да познају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Пријава на конкурс треба да садржи и податке о кан-
дидату (име и презиме, адреса пребивалишта или бора-
вишта, контакт телефон), радно место на које кандидат 
конкурише. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши национална служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности не старије од шест месеци. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији” Послови” на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве слати на адресу: Основна школа „Милисав Николић“ 
12313 Божевац, телефон: 012/281-145 и 012/281-146.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ”

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос за васпитача може бити примљено 
лице под условима прописани законом или ако има одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена, сту-
дијама другог степена, студијама у трајању од три године 
и одговарајуће више образовање. Уз пријавни формулар 
који се преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса лично или на адресу: Предш-
колска установа „Галеб” Петровац на Млави, Извидничка 
17, 12300 Петровац на Млави са назнаком „Пријава на кон-
курс”. Општи услови за рад су следећи: а) да кандидат има 
одговарајуће образовање, б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, в) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара зашштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад. Доказ о испуњености услова а), в), г), и 
д) достављају се уз пријаву а доказ о испуњености из тачке 
б) ове одлуке доставља се пре закључења уговора о раду. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна коми-
сија коју ће директор именовати посебним решењем. 

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

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

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка 
запосленог са места помоћника 

директора школе
УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019), потребно је: 1) да лице има одгова-
рајуће образовање на студијама другог степена - мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије или завршене основне студије у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
то: 1) професор српског језика и књижевности, 2) професор 
српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) 
професор српске књижевности и језика, 4) професор срп-
ске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, 6) дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југосло-
венску књижевност, 8) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, 9) професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике, 10) професор за српскохрватски језик са јужнос-
ловенским језицима, 11) професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским језицима, 12) профе-
сор српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, односно русинском или румунском 
језику, 13) професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, 14) професор југосло-
венске књижевности са страним језиком, 15) дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, 17) професор срп-
ског језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине, 18) професор српског језика и српске књижев-
ности, 19) дипломирани компаратиста, 20) 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 књижев-
ност и језик са компаратистиком), 21) мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвис-
тика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност, Компаративна књижевност са 
теоријом књижевности), (22) професор српскохрватског 
језика и књижевности; (23) мастер филолог из области 
филолошких наука; (24) професор југословенске књижев-
ности и српског језика;(25) мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет); 2) 
да има 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик (језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад). Кандидати уз пријавни формулар (са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја) прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење или потврду о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела коју издаје полицијска упра-
ва (оригинал); уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал); очи-
тану или фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Кандидати обавезно попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз 
одштампан и ручно потписан формулар, потребну доку-
ментацију достављају лично или на горе наведену адресу 
школе, у року од осам дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву 
доставити на адресу: Основна школа „Стојан Новаковић“, 
18420 Блаце, Вука Караџића бб. Лице за контакт: Зоран 
Милутиновић, секретар школе, 027/371-373.

Наставник математике
са 44% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да поседује одговарајуће високо образовање стече-
но: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, 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 тач-
ке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Занимања за 
обављање послова наставника математике утврђена су 
одредбама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012-11/2019); 
2. да кандидат поседује психичку, физичку и здравстве-
ну 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 кривич-
на дела из групе 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-

ци Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен и 
одштампан пријавни образац - пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства; 2) доказ о 
држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству - достављено 
уверење о држављанству не сме бити старије од шест 
месеци у односу на дан објављивања конкурса); 3) извод 
из матичне књиге рођених (са холограмом, оригинал или 
оверена фотокопија); 4) оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом образовању; 5) доказ о неосуђи-
ваности (оригинал или оверена фотокопија), не старији 
од шест месеци у односу на дан објављивања конкурса, 
који кандидат прибавља од надлежног органа Минис-
тарства унутрашњих послова; 6) доказ о знању српског 
језика (на којем се остварује образовно-васпитни рад), 
издат од стране надлежне установе, доставља се ако 
кандидат није стекао диплому о одговарајућем образо-
вању на српском језику. Доказ о испуњености услова из 
тачке 2 - лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду. Кандидат треба да уз одштампан пријав-
ни формулар и наведену документацију, достави и пода-
так о својој адреси и контакт телефону. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата доноси Конкурсна комисија 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Стојан 
Новаковић“, 18420 Блаце, Вука Караџића бб или донети 
лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, контакт телефон: 027/371-373.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

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

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2020/2021. године (до 31.08.2021.)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не у члану 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1. да имају одговарајуће образовање: завршен 
интегрални програм обуке за остваривање функционал-
ног основног образовања одраслих; 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(у складу са чланом 139 став 1 тачка 5) Закона о основама 
система образовања и васпитања). Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 3 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: попуњен и одштампан пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије (оригинал 
или оверене копије); доказ о стручној спреми; доказ да 
кандидат има завршену обуку за андрагошког асистента 
(андрагошки асистент: Интегрални програм обуке за ост-
варивање програма функционалног основног образовања 
одраслих); уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених; очитану личну 
карту (или фотокопију). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране, а сви кандидати у пријави треба да наведу број теле-
фона. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за радно место андрагошког асистен-
та“ или донети лично код секретара школе.

Наставник руског језика
са 55% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2021.
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да поседује одговарајуће високо образовање стече-
но: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-

демске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, 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 тач-
ке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Занимања за 
обављање послова наставника руског језика утврђена 
су одредбама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012-11/2019); 
2. да поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 нај-
мање 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 кривич-
на дела из групе 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен и 
одштампан пријавни образац - пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства; 2) доказ о 
држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству - достављено 
уверење о држављанству не сме бити старије од шест 
месеци у односу на дан објављивања конкурса); 3) извод 
из матичне књиге рођених (са холограмом, оригинал или 
оверена фотокопија); 4) оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом образовању; 5) доказ о неосуђи-
ваности (оригинал или оверена фотокопија) - не старији 
од шест месеци у односу на дан објављивања конкурса, 
који кандидат прибавља од надлежног органа Министар-
ства унутрашњих послова; 6) доказ о знању српског јези-
ка (на којем се остварује образовно-васпитни рад), издат 
од стране надлежне установе, доставља се ако канди-
дат није стекао диплому о одговарајућем образовању на 
српском језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2 
- лекарско уверење подноси се пре закључења уговора 
о раду. Кандидат треба да уз одштампани пријавни фор-
мулар и наведену документацију, достави и податак о 
својој адреси и контакт телефону. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата доноси Конкурсна комисија 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Стојан 
Новаковић“, 18420 Блаце, Вука Караџића бб или донети 
лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, контакт телефон: 027/371-373.

ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 150

тел. 027/324-168, 329 601

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: 1. 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, IV степен 
стручне спреме, 2. уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), 3. извод из матичне књиге рођених, 4. серти-
фикат издат од стране Министарства просвете о завршеној 
уводној обуци за педагошког асистента, 5. уверење о нео-
суђиваности. Сва документа се прилажу у оригиналу или 
као оверене фотокопије. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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СМЕДЕРЕВО

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб

тел. 026/731-034

Наставник географије
са 35% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да имају одговарајуће образовање, у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; обавезно је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства (део „Ново на сајту”), а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Потпуном пријавом сматра се својеручно 
потписана пријава која садржи: попуњен пријавни форму-
лар (формулар за пријаву на конкурс), актуелни број фикс-
ног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта, 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (може и оверен препис/фотокопија); оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених или оверен препис/фотокопија, 
доказ о неосуђиваности (уверење из МУП-а), уверење 
(потврда) високошколске установе да има образовање из 
члана 140 ЗОСОВ-а из психолошких, педагошких и методич-
ких 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. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије, психо-
логије и методике или има положен стручни испит или испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској 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, али о томе мора да пружи одговарајући 
доказ. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Напомена: документација се 
не враћа кандидатима који доставе пријаве. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
11300 Смедерево, Балканска 31

тел. 026/4617-378

Наставник хемије
са 70% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита и давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против чпвечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које је, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да је држављањин Репу-
блике Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Кандидат попуњава пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља установи. Докази о испуњености услова, 
тачке 1), 3)-5), саставни су део пријаве на кокурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Одлуку о избору кандидата конкурсна комисија ће донети 
у року. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона: 026/4617-378.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел/факс: 026/513-859

Наставник практичне наставе за предмет 
Електрични и електронски системи на 

возилима
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос прописани чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима: 
3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречана безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач-
ка 1), 3), 4), 5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Образовање наставника 
практичне наставе: Одговарајуће високо образовање за 
обављање послова наставника прописано је чл. 140 и 
чл. 141 Закона о основама система образовања и вапи-
тања; 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, 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 ста-
ва 1 тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузет-
но, наставник одређених стручних предмета за које се 
не образују наставници са одговарајућим образовањем 
из чл. 140 став 1 и 2 Закона може бити и лице које има 
стечено одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Наставник прак-
тичне наставе може бити и лице које има стечено одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем или са одговарајућим средњим 
образовањем и положеним специјалистичким, односно 
мајсторским испитом и петогодишњим радним искуством 
у струци, стеченим после специјалистичког односно мајс-
торског испита. Степен и врста образовања наставника 
практичне наставе за предмет електрични и електрон-
ски системи на возилима прописани су: правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада: Електротехника („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 

13/2018, 2/2020 и 14/2020). Докази: докази о испуње-
ности услова за пријем у радни однос и обављање посло-
ва на овом радном месту, прописани чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања из тачке 1), 
3), 4), 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс, учесник конкурса доставља: кратку 
биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
којом потврђује стручну спрему; уколико је кандидат 
завршио средње образовање потребно је да достави и 
уверење о положеном специјалистичком испиту и потвр-
ду о петогодишњем радном искуству у струци (оригинал 
или оверену фотокопију); уколико поседују, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за наставника; оригинал или оверену фотокопију 
уверење о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење МУП-а да лице није осуђивано са прав-
ним последицама у смислу чл. 139 став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања (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) оригинал 
или оверену фотокопију. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Докумен-
тација се предаје или путем поште доставља на адре-
су: Техничка школа „Никола Тесла”, Војводе Мишића 3, 
11320 Велика Плана. Рок за пријављивање је 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
пријаве као и пријаве са непотпуном и од стране јавног 
бележника неовереном документацијом, неће бити узете 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу можете 
добити на телефон: 026/513-859.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

25240 Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/5827-701

Професор математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пред-
виђене Законом о раду, као и посебне услове на основу 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020): 1. да има одговарајуће образовање; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Уколико кандидат нема наведено образовање, оба-
везан је да га стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има наведе-
но образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. Уста-
нови кандидат доставвља: пријавни формулар са кратком 
биографијом, оригинал или оверену копију дипломе (као 
доказ о одговарајућем образовању), доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона - уверење из МУП-а, не старије 
од шест месеци, уверење из суда да није под истрагом, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена копија) - не 
старије од шест месеци, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија) - не старије од шест месе-
ци, доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској 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 сис-
темом преноса бодова (оригинал или оверена копија потвр-
де издата од стране високошколске установе); сматраће се 
да кандидат има поменуто образовање и уколико достави 
доказ да је у току студија положио испите из педагогије и 
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психологије (оверену фотокопију индекса) или доказ да је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу (ори-
гинал или оверену копију потврде о положеном испиту), 
доказ о знању српског језика, као језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи, доставља се само у 
колико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима) кандидат подноси пре закључења уговора о раду.

Наставник немачког језика у првом 
циклусу

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пред-
виђене Законом о раду, као и посебне услове на основу 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020): 1. да има одговарајуће образовање; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Кандидат мора да испуњава услове у погле-
ду степена и врсте образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17). Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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. Уколико 
кандидат нема наведено образовање, обавезан је да га стек-
не у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има наведено образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете. Установи кандидат доставља: 
пријавни формулар са кратком биографијом, оригинал или 
оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем образо-
вању), доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона - уве-
рење из МУП-а, не старије од шест месеци, уверење из суда 
да није под истрагом, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија) - не старије од шест месеци, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија) - не 
старије од шест месеци, доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (оригинал или овере-
на копија потврде издата од стране високошколске устано-
ве); сматраће се да кандидат има поменуто образовање и 
уколико достави доказ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије (оверену фотокопију индекса) 
или доказ да је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу (оригинал или оверену копију потврде о положеном 
испиту), доказ о знању српског језика, као језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима) кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на 
адресу: Основна школа „Бранко Радичевић”, Стапар, Вука 
Караџића 20, са назнаком „За конкурс”. Све потребне инфор-
мације можете добити позивом на број телефона: 025/5827-
701, код секретара школе.

ОШ “ЈОЖЕФ АТИЛА“
25245 Богојево, Маршала Тита 11

тел. 025/5875-614

Наставник немачког језика
са 77,78% педагошке норме, на 

одређено радно време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, за 

рад у предметној настави, у одељењима 
на српском и мађарском наставном 

језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, други закон и 

10/2019), као и за наставника да имају одговарајуће обра-
зовање, предвиђено Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13, 18 и 11/19); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе 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; д) има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик, однос-
но мађарски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и техноплошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови” и то: диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених са холограмом, потврду 
о некажњавању надлежне полицијске управе, не старију 
од 1. месеца, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издаје 
МУП), личну биографију - CV, доказ о знању српског однос-
но мађарског језика, на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сви наведени документи морају бити ори-
гинал или оверена копија. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, у року од 8 дана упућује се на психолош-
ку 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 пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у прос-
торијама ОШ „Јожеф Атила” у Богојеву, Маршала Тита 11. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се пре-
дају поштом на адресу: ОШ „Јожеф Атила“ Богојево, Марша-
ла Тита 11, 25245 Богојево. Пријаве се предају у затвореној 
коверти са назнаком за „Конкурс за пријем у радни однос“, 
поштом или лично управи школе, а потребне информације 
могу се добити на телефон 025/5875-614, понедељком и чет-
вртком од 11 до 13 часова.

ПЕДАГОШКА УСТАНОВА
”ВЕРА ГУЦУЊА”

25000 Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића 3
тел. 025/433-511

Васпитач
на српском језику

5 извршилаца
УСЛОВИ: основне академске, основне струковне студије, 
виша школска спрема (VI) степен.

Медицинска сестра васпитач
на српском језику

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра васпи-
тач (IV) степен.

ОСТАЛО: У радни однос ради обављања наведених 
послова, може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања, 2. поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом, 3. поседовање држављан-
ства Републике Србије, 4. неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-

летног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; 5.непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 
6. знање српског језика. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1) оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) доказ 
о држављанству Републике Србије (оверено уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге рођених, 
не старије од 6 месеци); 3) доказ за тачку 4. и 5. (уве-
рење суда и полицијске управе, не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); 4) доказ за тачку 
6.-потврда одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио српски језик (достављају само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику, 
оверена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Уколико кандидат конкурише на две или више 
позиција, потребно је доставити потпуну документацију 
за сваку позицију посебно и у пријави јасно назначити на 
коју позицију се односи. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом и CV - јем, достављају установи. Пријавни 
формулар и CV се доставља за свако радно место за које 
кандидат конкурише. Пријаве слати, искључиво поштом, 
на адресу: Предшколска установа “Вера Гуцуња” Сом-
бор, Венац војводе Петра Бојовића 3, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Документација се доставља у овереним фотокопијама. 
Документи важе 6 месеци од издавања. Пријава која 
не садржи све тражене документе, као и пријава која 
садржи неоверене документе, сматраће се непотпуном. 
Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у 
обзир.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ 

СРПКИЊА”
2240 Врдник, Бошка Сремца бб

Наставник разредне наставе
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да поседује одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 139, 140, а у вези са чланом 155 став 1 и став 2 
тачка 1) Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” број 88/17 и 27/18 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/20), стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), у складу са Законом 
о високом образовању, односно образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, а изузетно да је стекао одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање, а у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник РС”, број 
11/02, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 
да има држављанство Републике Србије; да има психич-
ку, 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 кри-
вична 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 про-
тив 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 дискримина-
торно понашање; да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова и сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије ил је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
образовање из чл. 142 став 1. Закона.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС. Уз одштампан пријавни формулар кан-
дидати достављају и радну биографију; диплому о стече-
ном образовању или уверење о дипломирању, у оригиналу 
или овереној фотокопији са исправом којом се доказује да 
је кандидат стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ да је канди-
дат положио стручни испит - испит за лиценцу, у оригиналу 
или овереној фотокопији (није обавезно); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом, у оригиналу или овереној 
фотокопији; уверење о држављанству, у оригиналу или 
овереној фотокопији; оригинал или оверену фотокопију 
доказа о неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања (не старије од 6 месеци); доказ о познавању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом (лекарско уверење, није обавезно). 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује дирке-
тор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, о чему ће кандидати бити обавештени 
путем имејла или бројева телефона које су навели у својим 
пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима и обавља разговор са канди-
датима са листе. Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама школе ОШ “Милица Стојадиновић Српкиња” 
у Врднику, о чему ће кандидати бити накнадно обавеште-
ни. Комисија доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати 
на адресу школе или непосредно предати, радним данима 
од 8 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, путем телефона:022/465-074.

ОШ „23. ОКТОБАР“
22308 Голубинци, Путиначка 1

тел. 022/381-846
e-mail: sm.skolagolubinci@neobee.net

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђе-
не Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017), и то: да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника основне шко-
ле, педагога или 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) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не 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 01.09.2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, односно да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у 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 
соаобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
да има најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има дозволу за рад наставника 
и стручног сарадника; да има обуку и положен испит 
за директора установе (узеће се у обзир да није донет 
подзаконски акт о полагању испита за директора, али 

ће изабрани директор бити у обавези да положи овај 
испит у законском року, након што министар просвете 
донесе одговарајући подзаконски акт). Поред молбе са 
прегледом кретања у служби са биографским подацима 
и програмом рада директора школе, кандидати подносе 
следећа документа којима доказују испуњавање траже-
них услова: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оригинал или оверену фотокопију), лекарско 
уверење не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом (из основног суда и привредног 
суда), не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), доказ о 
знању језика на којима се изводи образовно-васпитни 
рад у школи уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику (оригинал или оверена копија), доказ 
о положеном стручном испиту или о положеној лицен-
ци за наставника или стручног сарадника (оригинал или 
оверену фотокопију), потврда о радном стажу у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стечено 
годговарајућег образовања, са подацима са пословима 
и радним задацима које је обављао (оригинал или ове-
рена фотокопија). Уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора устано-
ве, дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Сва потребна обавештења могу се 
добити од секретара школе, на телефон: 022/381-846. 
Пријаве са потребном документацијом о испуњености 
услова достављају се поштом или лично на адресу шко-
ле, са назнаком „Конкурс за директора школе”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ“

22304 Нови Бановци, Кабларска бб
тел. 022/340-983

Педагошки асистент
на одређено време до краја радне 

2020/2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1. да имају одговарајуће образовање - средње образовање 
у четворогодишњем трајању; 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад 
(доказ су у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Кандидат поред горе наведених услова мора да зна ромски 
језик и има савладан програм обуке у складу са одредбама 
чл. 8 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3)- 5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс сви кандидати треба да 
приложе: пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија са холограмом); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом четворогодишњем обра-
зовању; доказ о знању ромског језика; доказ о савладаном 
програму обуке у складу са одредбама чл. 8 Правилника о 
педагошком асистенту и андрагошком асистенту. Пријаве 
се подносе на адресу: ПУ „Радост” Нови Бановци, Бановци - 
Дунав, Кабларска бб, а ближе информације се могу добити 
на телефон: 022/340-983.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“

22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/2436-146

Наставник предметне наставе - 
машинство

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, до 

његовог повратка са функције директора 
школе

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломира-
ни инжењер машинства, професор машинства, мастер 
инжењер машинства, претходно завршене студије првог 
степена - основне академске студије у области машинства.

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања

са 50% радног времена
УСЛОВИ: образовање у складу са важећим Правилником о 
организацији и систематизацији послова у школи, завршен 
3. степен стручне спреме, стечен након завршене електро 
или машинске школе.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да 
је пунолетно лице; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима - за наставни-
ке и стручне сараднике; да има одговарајуће образовање, 
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца 
затвора и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита. 
Није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајњу 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за коју није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторни понашање или давање мита, за кривич-
но дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја 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. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да поднесу: кратку биогра-
фију, попуњен формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања и васпитања доступан, на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење да лице није кажњавано или осуђивано (не 
старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Кандидат 
мора да има доказ о завршеној школи на српском настав-
ном језику. Кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови”, лично или на адресу: Техничка школа 
“Миленко Веркић Неша” Школска 8а, са назнаком “Пријава 
на конкурс”. Телефон за информације: 022/2436-146. Одлу-
ку о о избору кандидата донеће конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима у Националну службу за 
запошљавање у Сремској Митровици. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору 
кандидата ће бити донета у законском року.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

тел. 022/561-420

Наставник информатике и рачунарства
50% норме

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове и то: одговарајуће 
образовање - сходно члану 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



Бесплатна публикација о запошљавању 5930.09.2020. |  Број 901 |   

вања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс приложити: краћу биографију; 
одштампан пријавни формулар који кандидат попуњава 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; доказ о одговарајућем обра-
зовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе тра-
женог степена и врсте образовања, односно уверења, ако 
диплома није издата); извод из матичне књиге рођених, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење (из МУП-а) да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или оверена 
фотокопија) - не старије од 6 месеци; доказ да зна срп-
ски језик кандидат доставља само уколико образовање 
није стекао на српском језику. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду достави уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и 
пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у 
разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документа-
цијом доставити на адресу: ОШ „Душан Јерковић“ Инђија, 
Душана Јерковића 1, 22320 Инђија, са назнаком: „За кон-
курс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
телефон: 022/561-420.

Наставник хемије
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка запослене са места помоћника 
директора, најкасније до 31.08.2021, са 

40% норме

Наставник немачког језика
у првом циклусу основног образовања и 
васпитања, на одређено време, замена 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запослене са неплаћеног 
одсуства, најкасније до 31.08.2021, са 

62% норме

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове и то: одговарајуће 
образовање - сходно члану 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони и 10/19) и члана 3. став 1. тачка 11. 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
приложити: краћу биографију; одштампан пријавни фор-
мулар који кандидат попуњава на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе траженог степена и врсте образо-
вања, односно уверења - ако диплома није издата); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду достави уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и 
пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у 
разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документа-
цијом доставити на адресу: ОШ „Душан Јерковић“, Инђија, 
Душана Јерковића 1, 22320 Инђија, са назнаком „За кон-
курс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
телефон: 022/561-420.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/2436-052

email: pukameni@ptt.rs

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће више обра-
зовање, односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије, основне 
академске студије или специјалистичке струковне студије) 
или на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 
став 1. тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад; са или без положеног испита за лиценцу за 
васпитача.

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 фор-
мулара сматраће се непотпуним и неће бити узете у разма-
трање. Уз одштампани и попуњен формулар за пријаву на 
конкурс потребно је приложити и: радну и личну биогра-
фију са тачном адресом пребивалишта и актуелним бројем 
телефона и имејл адресом - CV; диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, а кандидати којима још није издата 
диплома достављају уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење из казнене евиденције издато од 
стране надлежне полицијске управе МУП-а (не старије 
од 6 месеци) да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика на коме се ост-
варује 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 уста-
нове); извод из матичне књиге рођених (нови образац са 
холограмом-трајно важење). Уверење о положеном испиту 
за лиценцу-дозволу за рад (стручни испит), само уколико 
кандидат има лиценцу за послове васпитача. Сва приложе-
на документација мора бити у оригиналу или фотокопији, 
односно препису који мора бити оверен у складу са Зако-
ном о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени 
гласник РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат дос-
тавља предшколској установи пре закључивања уговора 
о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована 
решењем донетим од стране директора. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок 
за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављи-

вања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Приложе-
на конкурсна документација неће се враћати кандидати-
ма. Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе спровођења законом 
предвиђеног поступка - конкурса за пријему радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пријаве се 
подносе путем препоручене пошиљке на адресу: Предш-
колска установа „Влада Обрадовић Камени“, Школска 6, 
22410 Пећинци или доставити лично у секретаријат уста-
нове, са назнаком „Пријава на конкурс ______ (навести 
радно место)”. Информације о конкурсу могу се добити у 
предшколској установи и на телефон: 022/2436-052, рад-
ним даном од 08.00 до 14.00 часова.

СУБОТИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

24000 Суботица, Београдски пут 126

Конкурс објављен 16.09.2020. године у публика-
цији „Послови“ број 899, поништава се за радно 
место: наставник физикалне терапије - вежбе, са 
33% радног времена. У осталом делу текст конкур-
са остаје непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА”
Стара Моравица, Михаља Танчића 2

Наставник предметне наставе музичка 
култура

50% норме, на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС” 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019) и 
то да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне однос-
но стручне области или области педагошких наука, 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника васпитача и стручних 
сарадника и то: академски музичар, дипломирани музичар 
- музички педагог, дипломирани музички педагог, дипло-
мирани музичар - композитор, дипломирани композитор, 
дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар 
- музиколог, дипломирани музиколог, дипломирани дири-
гент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани 
музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, 
дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипло-
мирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, 
дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар 
- оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломира-
ни музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - вио-
линиста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани 
музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контра-
басиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани 
музичар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, 
дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани музичар 
- хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани 
музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, 
професор црквене музике и појања, дипломирани музи-
чар - саксофониста, професор солфеђа и музичке култу-
ре, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музи-
чар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, 
професор музичког васпитања, дипломирани музичар 
- педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани црквени 
музичар (педагог, појац и диригент хора), професор музич-
ке културе, мастер теоретичар уметности (професионални 
статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или 
музички теоретичар), мастер музички уметник (сви про-
фесионални статуси), мастер композитор, дипломирани 
трубач; дипломирани клавириста; мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије првог сте-
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пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање, 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, има држављанство Републике Србије, зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад, мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампан формулар на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја пријавни фор-
мулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде- уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима 
из психологије и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) 
за оне који ово образовање поседују, они који не поседују, 
Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образо-
вање наставник обавезан да стекне у року од једне године, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене 
евиденције МУП-а од надлежне полицијске управе, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) 
не старија од 6 месеци; доказ о познавању српског језика и 
језика на којем остварује образовно-васпитни рад (дипло-
ма, односно уверење о стеченом високом образовању, уко-
лико је на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна 
српски језик, у супротном је потребно доставити оверену 
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или 
потврду из средње школе да је учио српски језик, а доказ 
да кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику 
или потврда из средње школе да је учио мађарски језик), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија) не старији од шест месеци; доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити 
лично или слати на адресу: Основна школа „Стари Ковач 
Ђула” Стара Моравица, Михаља Танчића 2, 24310 Стара 
Моравица. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. За све информације можете позва-
ти број телефона 024/741-026, 711-726, 712-730.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10

Наставник мађарског језика и 
књижевности

са 42% норме, на одређено време ради 
змене запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), студије у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године. Наставник 
мађарског језика и књижевности је потребно да има једно 
од следећих звања: професор, односно дипломирани фило-
лог за мађарски језик и књижевност; мастер професор јези-
ка 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 предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући предмет). 
Поред општих услова прописаних Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава услове прописане члановима 139 
Закона, и то: има одговарајуће образовање (наведено 
горе), има психичку, физичку и здравствену способност, 
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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 

дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство 
Републике Србије, зна српски језик, односно језик на којем 
остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: 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 под-
ношења 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 Зако-
на, 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 оства-
рује 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 кон-
курс. Пријаве на конкурс слати на адресу: Средња техничка 
школа, 24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10, тел. 
024/714-434. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено прис-
пеле пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “ХУЊАДИ ЈАНОШ”
24220 Чантавир, Трг слободе 2

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2020/2021. године
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - ОУС и 113/17), кандидат треба да испуњава 
услове прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има одговарајуће образо-
вање, IV степен стручне спреме, савладан програм обуке 
за педагошког асистента прописан од стране Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, тј. завршен 
програм обуке за педагошког асистента, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није правоснажном пресудом осуђен за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање 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 про-
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, да има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
и мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: биографију, 
попуњен пријавни формулар на званичној страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.
gov.rs; оригинал или оверену фотокопију дипломе; ориги-
нал или оверену фотокопију документа којим се доказује 
савладан програм обуке за педагошког асистента (уводни 
модул); уверење из казнене евиденције МУП-а о некажња-
вању; доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у складу са чланом 141 став 7 Закона (да 
је стекло средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из тог језика по програму високошколске установе), 
доказ о држављанству, извод из матичне књиге рођених. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви докази и који испуњавању услове 
за оглашено радно место, упућују се на проверу психофи-
зичких способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адресу у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у прос-
торијама ОШ „Хуњади Јанош”, Чантавир, Трг слободе 2, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни на контакт телефон који су навели у својим пријавама. 
У складу са чланом 155 став 7 Закона, установа у поступ-
ку избора педагошког асистента прибавља мишљење 
надлежног органа јединице локалне самоуправе. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 

за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси 
пре закључивања уговора о раду. Пријава са доказима о 
испуњавању услова за заснивање радног односа за наведе-
но радно место, са биографијом, доставити на адресу шко-
ле: Основна школа „Хуњади Јанош”, Чантавир, Трг слободе 
2. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”, коју издаје Национална служба за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе, путем телефона 024/782-
025.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ВИСОКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА

 И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Поништава се део конкурса који је објављен у пуб-
ликацији „Послови“ број 890 од 15.07. 2020. године 
и то део који се односи на избор у звање и засни-
вање радног односа професора струковних студија 
из поља Друштвено-хуманистичке науке, област 
Педагошке науке, ужа научна област Педагогија, 
са 60% норме, радни однос на неодређено време 
и део конкурса који се односи на избор у звање 
и заснивање радног односа асистента из поља 
Друштвено-хуманистичке науке, област Фило-
лошке науке, ужа научна област Српски језик, на 
одређено време од 3 године.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

Наставник математике
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду („Сл.гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 -одлука УС РС и 113/17), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139, 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„ Сл.гласник РС” 88/17, 27/18 И 10/19) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („ Сл.гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да има одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140 Закона (односно) А) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске студије), 
и то (а) студије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет односно групу предмета 
б) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области или области 
педагошких наука Б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005, В) и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
васпитача и стручних сарадника и то - професор математи-
ке, дипломирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипломирани мате-
матичар - информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, - мастер профе-
сор 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 - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, 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 сту-
дијским програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике односно математике и информатике, 
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да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимању малолетног лица, 
запуштање, злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита и давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, 
има држављанство Републике Србије, зна српски језик и 
језик на коме се изводи образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и одштам-
пани формулар на интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потвр-
де- уверење одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из психо-
логије и педагогије или оверена копија уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који 
ово образовање поседују, они који не поседују, Закон сходно 
члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник 
обавезан да стекне у року од једне године, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу, доказ из казнене евиденције МУП-а 
- од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија) али не старија од 6 месе-
ци, доказ о познавању језика на коме се изводи образовно 
васпитни рад, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија) али не старије од шест месеци, 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду, конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор, избор врши у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Пријаву доставити лично или слати на адре-
су Основна школа „Вук Караџић” Ловћенац, Ђуре Стругара 
30, 24322 Ловћенац. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ШАБАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

15220 Коцељева, Омладинска 3

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање, на студијама 
другог степена (мастер академске, специјалистичке ака-
демске, или мастер струковне студије), на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не, на студијама првог степена (основне струковне студије, 
основне академске, или специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године, или одговарајуће 
више образовање; 2) да кандидат 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 нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, 6) радно иску-
ство на пословима васпитача.

Васпитач
у јасленим групама

УСЛОВИ: 1) одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне или специјалистичке струковне), на 

којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста - 
васпитач); 2) да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, 6) радно иску-
ство на пословима васпитача.

Спремачица
УСЛОВИ: 1) основно образовање, 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, 6) радно искуство на 
истим пословима.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматраће се пријава која садр-
жи: попуњен формулар за пријаву на конкурс (који се може 
преузети на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја или у вртићу), кратку радну биографију (са 
обавезно назначеним важећим бројем телефона), оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену копију 
дозволе за рад - лиценцу; извод из матичне књиге рођених 
(нови образац - оригинал или оверена копија); оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности 
- уверење (не старије од 6 месеци), очитану личну карту, 
лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о 
раду, а доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
васпитно-образивни рад - српски језик у обавези су да 
доставе само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, (доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошклоске установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са 
комплетном документацијом доставити лично или поштом 
на адресу: Предшколска установа „Полетарац” Коцељева, 
Омладинска 3, 15220 Коцељева, са назнаком „За конкурс”. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Слађана Мандић, телефон: 015/556-217, звати од 08.00 до 
12.00 часова.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15357 Клење, Дринска 1

Стручни сарадник - библиотекар
50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат за радно место стручног сарадника-биб-
лиотекара мора да испуњава следеће услове: 1) да има 
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилни-
ком о о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” -Просветни 
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20), 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду), 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну сакнцију 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија 
уверења МУП-а, да није старије од 6 месеци), 4) да има 
држављанство Републике Србије, 5) да зна српски и језик 

на коме се остварује образовно-васпитни рад Члан 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
прописује да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске струдије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидислиплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целике и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2. на 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) члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 
27/18 др. закон, 10/19 и 6/20) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групу предмета.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању, у складу са чл. 140 
Закона о основама образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилни-
ком о о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20), уверење о држављанству - оригинал 
или оверена фотокопија 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
сакнцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фото-
копија уверења МУП-а, да није старије од 6 месеци), доказ 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата 
или стечена на српском језику или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило испит из срп-
ског језика оригинал или оверена фотокопија). Напомена: 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за 
достављање пријава није могуће достављање доказа о 
испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 154 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
кандидати попуњавајупријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. На пријавно формулару кандидати тре-
ба да допишу адресу пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон и адресу електронске поште уколико је 
поседују. Пријавни формулар са доказима доставити у року 
од 8 дана да дана оглашавања у публикацији „Послови” на 
адресу ОШ „Лаза К. Лазаревић” Клење, Дринска 1, 15357 
Клење. Ближе информације о конкурсу се могу добити код 
секретара школе и преко телефона: 015/457-737.

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ”
15356 Глушци, Светомира Алимпића 3

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат који конкурише за наведено радно 
место треба да испуњава услове из члана 139 и члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 
и 6/20) као и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС- Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020 и 8/2020). Члан 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања прописује усклове за 
пријем у радни однос, односно да у радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице, под условима прописа-
ним 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-

Наука и образовање



   |  Број 901 | 30.09.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs62 

тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-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. Чланом 140 став 1.и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања прописа-
но је наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама 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 предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне 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 чла-
на мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 
и 8/2020) прописани су степен и врста образовања за 
извођење наставе и других облика образовно-васпитног 
рада на радном месту Наставник математике, и то: про-
фесор математике, дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - матема-
тике, дипломирани математичар - астроном, дипломира-
ни математичар - примењена математика, дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним пред-
метом Основи геометрије), дипломирани информатичар, 
мастер математичар, мастер професор математике, мас-
тер професор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и математи-
ке, дипломирани професор математике-мастер, дипло-
мирани математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - професор матема-
тике, дипломирани математичар - теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним предме-
том 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 информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, мастер 
професор предметне наставе. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да 
имају завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наставе мате-
матике и физике односно математике и информатике.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни формулар тре-
ба да достави: 1. доказ да поседује одговарајуће образо-
вање (оверену фотокопију дипломе или уверења), 2. да је 
држављанин Републике Србије (уверење о држављанству 
РС не старије од шест месеци - оригинал или оверена фото-
копија). 3. доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
из МУП-а- не старије од шест месеци - оригинал или ове-
рена фотокопија), 4. доказ да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски 
језик (диплома издата и стечена на српском језику или 
уверење одговарајуће високошколске установе да је лице 
положило испит из српског језика са методиком оригинал 
или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психич-

ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Након истека рока за достављање прија-
ва није могуће достављање доказа о испуњености усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези 
са чланом 154 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор. Пријава на конкурс 
обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат 
конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кан-
дидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседу-
је). Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити 
на адресу: ОШ „Цветин Бркић”, Светомира Алимпића 3, 
15356 Глушци. 

Наставник разредне наставе
место рада Узвеће

УСЛОВИ: кандидат који конкурише за наведено радно 
место треба да испуњава услове из члана 139 и члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 
и 6/20) као и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС- Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020 и 8/2020). Члан 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања прописује усклове за пријем у 
радни однос, односно да у радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја 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. Чланом 140 
став 1.и 2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања прописано је наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких 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. годи-
не. 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. Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС- Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020 и 6/2020) прописани су степен и врста образовања 
за извођење наставе и других облика образовно-васпитног 
рада на радном месту наставник разредне наставе, и то: 
професор разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно 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.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни формулар тре-
ба да достави: 1. доказ да поседује одговарајуће образо-
вање (оверену фотокопију дипломе или уверења), 2. да 
је држављанин Републике Србије (уверење о држављан-
ству РС не старије од шест месеци - оригинал или овере-
на фотокопија). 3. доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 

казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а- не старије од шест месеци - оригинал 
или оверена фотокопија); 4. доказ да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад, односно 
српски језик (диплома издата и стечена на српском језику 
или уверење одговарајуће високошколске установе да је 
лице положило испит из српског језика са методиком ориги-
нал или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Након истека рока за достављање прија-
ва није могуће достављање доказа о испуњености усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. У складу са чланом 155. став 1 и 2 у вези 
са чланом 154. став 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор. Пријава на конкурс 
обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат 
конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кан-
дидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседу-
је). Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити 
на адресу: ОШ „Цветин Бркић”, Светомира Алимпића 3, 
15356 Глушци.

УЖИЦЕ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”
31207 Сирогојно
тел. 031/3802-059

Оглас објављен 26.08.2020. године у публикацији 
„Послови” за радно место: 1. наставник математике 
за 88,89% радног времена у ИО Љубиш, 2. настав-
ник математике за 88,89% радног времена у шко-
ли Сирогојну, 3. наставник руског језика за 88,89% 
радног времена у Сирогојну и ИО Љубиш, 4. настав-
ник музичке културе за 50% радног времена (25% 
Сирогојно, 25% Љубиш), 5. наставник ликовне кул-
туре за 50% радног времена (25% Сирогојно, 25% 
Љубиш), 6. наставник физике за 60% радног вре-
мена (30% Сирогојно, 30% Љубиш), 7. наставник 
биологије за 80% радног времена (40% Сирогојно, 
40% Љубиш), 8. стручни сарадник - психолог за 
50% радног времена, 9. стручни сарадник библио-
текар 50% радног времена, 10. наставник разредне 
наставе у ИО Љубиш, поништава се у целости.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник математике

Наставник електротехничке групе 
предмета

4 извршиоца

Наставник металуршке групе предмета
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС РС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење), 
пријављени кандидатити треба да испуњавају иуслове 
из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 2//2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020). а) Кандидат пријављен за рад-
но место наставника мора да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 и 141. став 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и врсту стручне 
спреме прописану: за радно место под редмим бројем1: 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Службени гласник 
РС- Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-

Наука и образовање
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1, 13/2016- 11, 2/2017-1, 2/2017-11, 13/2018, 7/2019 
и 2/2020) - за радно место наставника математике; за 
радна места под редним бројем 2: у складу са чланом 
3. став 1. сва четири извршиоца и то у складу са: тач-
ком 4) - два извршиоца, тачком 14) - један извршилац 
и тачком 15) - један извршилац, Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника („Службени гласник РС - Просветни 
гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 
13/2018, 2/2020 и 14/2020) - за радна места наставни-
ка електротехничке групе предмета; за радно место под 
редним бројем 3: у складу са чланом 5. став 1. тачка 59) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Геологија, рударство и мета-
лургија (“Службени гласник РС- Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 19/2015 и 8/2017) - за радно место наставника 
металуршке групе предмета; б)  да има психичку, 
физичку и здравствену способностза рад са децом и 
ученицима; в) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; г) има држављанство РепубликеСрбије; д) 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 
/а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуње-
ности услова из тачке /б) ове одлуке прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Документација се доставља 
у оригиналима не старијим од шест месеци или у овере-
ним фотокопијама. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве бездо-
каза о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве 
са неовереном документацијом, неће се разматрати. Уз 
пријавни формулар, којисе преузимаса интернетстра-
нице Министарствапросвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати досгављају потребну документацију и CV 
(радна биографија) у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Конкурс се објављује у недељном листу 
„Послови” при Националној служби запошљавања (НСЗ). 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. Пријаве доставити на адресу: 
Техничка школа, Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице, са 
назнаком „Пријава за конкурс за радно место под бројем 
__“ (на цртици навести број). Информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона: 062/882-5735.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“УЖИЦЕ”

31000 Ужице, Немањина 18
тел. 031/517-855

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове из 
члана 139 и чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020): 1. да има одговарајуће образовање; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривишна 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или давања мита 
и друга кривична дела против службене дужности, за кри-
вично 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 дискриминаторско понашање; 4. да има 
држављанство Рапублике Србије; 5. да зна језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад; 6. да има положен 
испит за директора. Одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких 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 (члан 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања). Лице из става 1. тачка 1) подтачка 
(2) Закона о основама система образовања и васпитања 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем (члан 140 
ст. 3 Закона о основама система образовања и васпитања). 
Дужност директора предшколске установе може да обавља 
лице које има: образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за васпитача 
или стручног сарадника, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Дужност директора предшкол-
ске установе може да обавља и лице које има: одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање десет година 
рада у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања). 
Кандидат за директора установе мора имати дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора (лиценца за 
директора). Изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора дужан га је положити у року од две године од 
дана ступања на дужност. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар треба да дос-
тави биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и прегледом будућег програма рада установе, доказ 
да поседује одговарајуће образовањеа (оригинал или 
оверену фотокопију дипломе), доказ о положеном испи-
ту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију), доказ 
о знању српског језика (достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку; у том случају кандидат доставља писани доказ да је 
положио српски језик по програму високошколске уста-
нове-оригинал или оверену фотокопију), потврду о рад-
ном стажу (најмање осам година у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, сходно члану 140 став 1 и 2 или најмање 
десет година рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог одгова-
рајућег образовања, сходно члану 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) - оригинал), 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривишна 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита и друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом 
- без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање (уверење/потврда из МУП-а, не старије од 
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија), доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за вршење 
раније дужности (уверење/потврда привредног суда, не 
старије од шест месеци), доказ да је држављанин Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотокопију-не ста-
рије од шест месеци), доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља кандидат пре закључења уговора о раду (ори-
гинал или оверена фотокопија), доказ о обуци и поло-
женом испиту за директора установе (оригинал или ове-
рена фотокопија). Пријава која не садржи доказ о обуци 
и положеном испиту за директора неће се сматрати 
непотпуним, па ће изабрани кандидат бити у обавези да 
положи испит за директора у законском року. Комисија 
ће ценити и доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног саветника). 
Кандидат који је претходно обављао дужност директо-
ра, предшколске установе дужан је да достави доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Кандидат који се пријављује 
на конкурс попуњава пријавни формулар (образац на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја) и потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
доставља Установи. Пријава на конкурс обавезно садр-
жи податке о кандидату (име, презиме, адресу пребива-
лишта, контакт телефон). Пријаве се подносе лично или 
путем поште, у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс 
за директора Предшколске установе “Ужице”, на адресу: 
Предшколска установа “Ужице” 31000 Ужице, Немањи-

на 18. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уколико је пријава предата пре-
поручено, путем поште, тад се као дан пријема рачуна 
дан пријема пошиљке од стране поште. Ако је последњи 
дан конкурсног рока за пријем пријаве недеља или дан 
државног празника, рок за пријем пријава помера се за 
следећи радни дан. Под потпуном пријавом сматра се 
пријава која у прилогу садржи документа којима канди-
дат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у разматрање. Установа нема обавезу да пријављеном 
кандидату враћа документацију. Ближа обавештења 
могу се добити у општој служби Предшколске установе 
“Ужице” у Немањиној 18 и преко телефона 031/517-855.

ВАЉЕВО

ОШ “СВЕТИ САВА”
14213 Памбуковица, Памбуковица бб

тел. 014/481-108

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 
и 6/20) одговарајући степен стручне спреме а у складу са 
чланом 140 истог закона, као и у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) које се дос-
тавља приликом закључења уговора о раду; уверење да 
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
не старије од 6 месеци, тј. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривично дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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, против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторско понашање; да је 
држављанин Републике Србије. Кандидати попуњавају 
пријаву на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: уверење о 
држављанству - не старије од шест месеци; извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена копија); дипло-
ма о стеченом образовању (оригинал или оверена копија) 
лица која су стекла мастер, прилажу и диплому основних 
академских студија; да зна језик на коме се одвија васпит-
но-образовни рад (српски језик). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве за конкурс се 
подносе у затвореним ковертама са назнаком “За конкурс 
за радно место наставника разредне наставе”, поштом на 
горе наведену адресу или се непосредно предају секрета-
ријату школе сваког радног дана од 8 до 12 часова. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле сваког радног дана у времену од 9 до 12 часова или на 
телефон 014/481-108.

Наставник историје
са 35% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу у Докмиру, на 
одређено време до повратка одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 
и 6/20) одговарајући степен стручне спреме а у складу са 
чланом 140 истог закона, као и у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) које се дос-
тавља приликом закључења уговора о раду; уверење да 
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
не старије од 6 месеци, тј. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривично дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
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или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја, против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторско понашање; да је 
држављанин Републике Србије. Кандидати попуњавају 
пријаву на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: уве-
рење о држављанству - не старије од шест месеци; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
диплома о стеченом образовању (оригинал или овере-
на копија) лица која су стекла мастер, прилажу и дипло-
му основних академских студија; да зна језик на коме се 
одвија васпитно-образовни рад (српски језик). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве за 
конкурс се подносе у затвореним ковертама са назнаком 
“За конкурс за радно место наставника историје”, поштом 
на горе наведену адресу или се непосредно предају секре-
таријату школе сваког радног дана од 8 до 12 часова. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе сваког радног дана у времену од 9 до 12 часова или 
на телефон 014/481-108.

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 
и 6/20) одговарајући степен стручне спреме а у складу са 
чланом 140 истог закона, као и у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) које се дос-
тавља приликом закључења уговора о раду; уверење да 
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
не старије од 6 месеци, тј. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривично дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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, против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторско понашање; да је 
држављанин Републике Србије. Кандидати попуњавају 
пријаву на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: уве-
рење о држављанству - не старије од шест месеци; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
диплома о стеченом образовању (оригинал или овере-
на копија) лица која су стекла мастер, прилажу и дипло-
му основних академских студија; да зна језик на коме се 
одвија васпитно-образовни рад (српски језик). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве за 
конкурс се подносе у затвореним ковертама са назнаком 
“За конкурс за радно место наставника историје”, поштом 
на горе наведену адресу или се непосредно предају секре-
таријату школе сваког радног дана од 8 до 12 часова. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе сваког радног дана у времену од 9 до 12 часова или 
на телефон 014/481-108.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“
Општина Бујановац, Село Кленике

тел. 017/1458-119

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за директора школе може се прија-
вити лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019 и 6/20); да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставника и струч-
ног сарадника стечено на: 1) студијама другог степена 

(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка б) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Дужност директора школе може да обавља лице 
који има одговарјуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за педаго-
га и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем, из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, дужност директора школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника основне школе, 
односно лице са одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специја-листичке струковне студије) 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем, да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. За директора школе канди-
дат треба: да испуњава услове за наставника основне 
школе, за педагога или психолога; да има дозволу за рад 
за наставника или стручног сарадника; да има обуку и 
положен испит за директора установе (изабрани канди-
дат који нема положен испит за директора дужан је да 
у року од 2 године од дана ступања на дужност поло-
жи наведени испит); да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, што онемогућава рад у образовању; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је 
дужан да уз пријаву на конкурс достави и: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању за наставника основне школе, педагога или 
психолога (кандидати који су високо образовање стекли 
по прописима о високом образовању почев од 10. сеп-
тембра 2005. године подносе оверену фотокопију дипло-
ме и основних и мастер студија); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту (доз-
воли за рад - лиценца); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора); потврду да има најмање 
осам година рада у области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (подноси се 
у оригиналу); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда 
да се не води истрага или није подигнута оптужница 
(оригинал, не старије од шест месеци); доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања, у складу са одредбама 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања (уверење 
из казнене евиденције МУП-а Републике Србије - ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 
доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (потврда 
привредног суда оригинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци); лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (оригинал не старије од 6 месеци); доказ 

о знању српског језика (доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника) за 
кандидата на конкурсу који поседује тај доказ (овере-
на фотокопија); кандидат је дужан да достави и доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора школе и за 
чијег мандата је вршено спољашње вредновање); био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе; доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавез-
но). Докази о испуњавању услова могу се поднети и у 
овереној фотокопији, осим оних за које је наведено да 
се траже у оригиналу. Фотокопије које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узимати у разматрање. 
Кандидати ће бити позвани на интервју од стране Коми-
сије за избор директора школе, по истеку рока за подно-
шење пријава на конкурс. Кандидат који се пријављује 
на радно место директора попуњава пријавни формулар 
(образац на заваничној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља лично или поштом на адресу школе, 
у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс 
за избор директора школе”, радним данима од 8.00 до 
13.00 часова. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве се достављају на адресу: Основна школа 
„Бора Станковић“ - Кленике, 17524 Кленике. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Након истека рока за достављање пријава није могуће 
достављање доказа о испуњености услова. Пријаве са 
документацијом се не враћају, задржавају се у архиви 
школе. Ближа обавештења могу се добити у секретарија-
ту школе, на телефон: 017/745-8119.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. 

године, место рада: Владичин Хан и 
подручна одељења

УСЛОВИ: Кандидат поред услова прописаних Правилником 
о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гл. РС” бр. 
11/2010) треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васлитања („Службени гласник” бр. 88/17) даље - закон. 
Уз пријаву на конкурс доставити: 1) кратку биографију, 
потписану; 2) оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом средњем образовању; 3) доказ о завршеној обуци 
за педагошког асистента (оверене копије не старије ос 6 
месеци), 4) оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, не старију од 6 месеци, 5) оверену фотокопију 
уверења о држављанству, не старије од 6 месеци, 6) потвр-
ду да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног цаобпаћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) доказ 
о познавању српског језика подноси кандидат који обра-
зовање није стекао на српском језику. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима вршиће Национална служба за запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака а пре доношења одлуке 
о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. Пријаве на 
конкурс са потребним документима, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу: Основна школа 
„Свети Сава“, Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб. Благовре-
меном пријавом сматраће се она пријава која је предата у 
року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се 
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове у конкурсу. Непотпуна прија-
ва се неће разматрати. Ближа обавештења се могу доби-
ти на телефон: 017/474-733. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: да кандидат има IV степен стручне спреме; завр-
шену обуку за педагошког асистента; држављанство Репу-
блике Србије; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело утврђено чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/18 др. 
Закон, 10/2019 и 6/2020, даље: Закон), да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе оригина-
ле или оверене фотокопије следећих докумената (обавез-
но): попуњен пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете, диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених, краћу биографију, доказ о неос-
уђиваности за наведена кривична дела, прописана чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона, које издаје МУП Србије, доказ 
о завршеној обуци за педагошког асистента, доказ да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је про-
писно оверена код јавног бележника. Потребна докумен-
тација, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
доставља се школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована 
одлуком директора школе. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ приме-
ном стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена 
психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци 
пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у 
пријави назначити када и где је извршена. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Разговор са кандидатима обавиће се у просторија-
ма школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у 
својим пријавама. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. 
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације о јавном конкурсу могу 
се добити на телефон: 017/400-630. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се лично или поштом у затво-
реним ковертама, са назнаком: „За Конкурсну комисију“, 
на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, Пионирска 5, 
Врање.

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
функције помоћника директора, а 
најкасније до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду треба да испуња-
ва и услове предвиђене одредбама члана 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 
6/2020) и то: одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
као и у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник - Просветни гласник“, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/2018) за рад на 
радном месту наставника физике и рад на радном месту 
наставника српског језика; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-

браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: 1. оверену копију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију 
дипломе основних академских студија, 2. оригинал/овере-
ну копију уверења о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци, 3. оригинал/оверену копију извода из 
матичне књиге рођених, 4. уверење о неосуђиваности не 
старије од 6 месеци (овај документ издаје МУП - полицијска 
управа), 5. радну биографију у којој обавезно наводе да 
ли су вршили психолошку процену способности код НСЗ и 
када су је вршили, телефон за контакт, 6. доказ да знају 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговра о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима. 
Сви докази прилажу су у оригиналу или копији која је про-
писно оверена код јавног бележника. Потребна докумен-
тација, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
доставља се школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована 
одлуком директора школе. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ приме-
ном стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена 
психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци 
пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у 
пријави назначити када и где је извршена. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Разговора са кандидатима обавиће се у просторија-
ма школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у 
својим пријавама. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. 
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације о јавном конкурсу могу 
се добити на телефон: 017/400-630. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се лично или поштом у затво-
реним ковертама, са назнаком: „За Конкусну комисију“, 
на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, Пионирска 5, 
Врање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“

17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб
тел. 017/473-333, 017/473-658

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске/
радне 2020/2021. године (31.08.2021. 

године)
УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању, 
познавање ромског језика и савладан програм обуке за 
педагошког асистента за рад са децом и ученицима ром-
ске националности у складу са Правилником о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту; да испуњава услове 
предвиђене чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 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 насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Уз пријаву доставити: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству не старије од 
шест месеци, извод из матичне књиге рођених, потврду 
- сертификат о завршеној обуци за педагошког асистента 
код Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

уверење Министарства унутрашњих послова да лице није 
осуђивано. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Лице које буде изабра-
но по конкурсу дужно је да приложи лекарско уверење о 
здравственој способности, приликом заснивања радног 
односа. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе 
на адресу: Предшколска установа „Пчелица“ Владичин Хан, 
Улица Ратка Павловића 1б, 17510 Владичин Хан, са назна-
ком „За конкурс”. Контакт телефон установе: 017/473-333 
или 017/473-658.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ“

17530 Сурдулица, Власина Округлица бб
тел. 064/885-8806

Наставник физичког васпитања
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са функције 
помоћника директора

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће обра-
зовање VII степен стручне спреме; 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, 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената: попуњен пријавни формулар објављен на зва-
ничној интернет страници Министарства и да га заједно са 
потребном документацијом доставе школи у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса, диплому, уверење о 
држављанству(не старије од шест месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, краћу биографију, доказ о неосуђива-
ности 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 родоскрвљење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; доказ да има психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима прибавља канди-
дат пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији ”Послови“. Пријаве 
са потребном документацијом доставити: ОШ „Академик 
Ђорђе Лазаревић“, Власина Округлица бб. За све додат-
не информације обратите се секретару ОШ „Академик 
Ђорђе Лазаревић“, Власина Округлица, на број телефона: 
064/8858-806. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

Педагошки асистент
за рад са ученицима ромске 

националности којима је потребна 
додатна подршка у образовању, на 

одређено време до 31.08.2021. године, 
односно до краја школске 2020/2021. 

године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове 
конкурса: 1) имају одговарајуће образовање и то: минимум 
средње образовање и сертификат Министарства просвете 
о савладаној уводној обуци за педагошког асистента, 2) 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рада 
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 
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кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4) имају држављанство Републике Србије, 5) знају српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о испуњености услова из алинее 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из алинеа 2 пре закључења уговора о 
раду. Конкурс траје осам дана од дана објављивања. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса доставити 
на адресу Основна школа “Доситеј Обрадовић” Врање, 
Омладинска 20. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узети у разаматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”

17500 Врање, Моше Пијаде бб

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, тј. до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, виша меде-
цинска сестра, струковна медицинска сестра, организатор 
здравствене неге, специјалиста струковна медицинска сес-
тра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска 
сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша меди-
цинска сестра инетрнистичког смера, виша медицинска 
сестра хируршког смера, виши медицински техничар. Лице 
из ове тачке треба да има предходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
и породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4) има држављан-
ство Републике Србије, 5) зна српски језик и језик на којем 
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 испуњиености 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 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс са кратком биографијом доставити оригинале или 
оверене фотокопије следећих докумената: диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених, уверење из казнене евиденције, уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима и децом доставља се пре закључења уговора 
о раду, пријавни формулар са званичне странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати са назнаком: “За конкурс”, на адресу школе: 
Медицнска школа “Др Изабел Емсли Хатон”, Моше Пијаде 
бб, 17501, Врање.

ВРШАЦ

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

тел. 013/893-050

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о програму обуке за педагошког асистен-
та, и то: да има завршену обуку за педагошког асистен-
та; да је држављанин Републике Србије; да има најмање 
средњу стручну спрему; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 про-
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; да зна српски језик; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе, у оригиналу или овереном препису/фотокопији 
следећу документацију: 1) доказ о завршеној обуци за 
педагошког асистента; 2) извод из матичне књиге рођених; 
3) уверење о држављанству, не старије од шест месеци; 4) 
диплому или уверење о стеченој стручној спреми; 5) доказ 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 6) одштампан и 
попуњен пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете; 7) доказ о знању српског језика (достављају канди-
дати који су образовање стекли на другом језику); 8) краћу 
радну биографију (осим кандидата који први пут заснивају 
радни однос). Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за 
запошљавање пре доношења одлуке о избору кандидата. 
Кандидат који буде био изабран у обавези је да пре закљу-
чења уговора о раду достави доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс са траженом документацијом могу се поднети 
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за педагошког асистента“. Додатне 
информације могу се добити на телефон: 013/893-050.

ОШ „МЛАДОСТ”
26300 Вршац, Омладински трг бб

тел. 013/830-721

Чистачица
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на 
српском језику. Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1) да има одговарајуће образовање предвиђено Правил-
ником о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Младост” у Вршцу број: 456/1 од 07.09.2018. године, број: 
25/4 од 21.01.2019. године, број: 341/2 од 10.06.2019. годи-
не и број: 499/1 од 02.09.20219. године односно да има: 
основно образовање - I степен стручне спреме; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; 4) има држављанство Републике Србије, 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, просвете, нау-
ке и технолошког развоја: http: //www.mpn.gov.rs/ и зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи у оригиналу или овереном препису/фотокопији 
следећу документацију: 1) потписану биографију (CV); 2) 
извод из матичне књиге рођених; 3) уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци; 4) диплому/сведочанство 
или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 5) 
доказ о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи доставља само кандидат који 
није стекао образовање на српском језику. Ако је кандидат 
стекао одговарајуће образовање на српском језику сматра 
се да је достављањем дипломе/сведочанства или уверења 
о одговарајућем образовању доставио доказ да зна срп-
ски језик; 6) доказ о неосуђиваности односно уверење из 
казнене евиденције о неосуђиваности издато у надлежној 
полицијској управи МУП-а Републике Србије, не старији 
од шест месеци. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способностима за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по 
коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења 
уговора о раду. Конкурсна комисија коју именује директор 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од истека рока за пријем пријава 
и кандидате који су изабрани у ужи избор упућује у року од 
осам дана на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких способности 
кандидати ће бити благовремено обавештени од стране 
школе. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима, обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Подаци о кандидатима биће коришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о личности. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу је Гордана Дамњановић, секре-
тар школе, телефон: 013/830-721. Пријаве на конкурс са 
пријавним формуларом и траженом документацијом могу 
се поднети лично или поштом на адресу: ОШ „Младост” 
Омладински трг бб, 26300 Вршац.

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на 
српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („ Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник „ бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020 и 8/2020), односно да је стекао одговарајуће високо 
образовање 1) на студијама другог степена (мастер акадам-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по пропису 
који је уређивао високо бразовање до 10.септембра 2005. 
године и да је: професор физике, дипломирани физичар, 
професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику 
и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, професор физике и 
математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, професор 
физике и хемије за основну школу, професор физике и 
основа технике за основну школу, дипломирани физичар за 
примењену физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истраживач, дипломирани профе-
сор физике и хемије за основну школу, дипломирани про-
фесор физике и основа технике за основну школу, дипло-
мирани 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, дипломи-
рани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор 
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физике, мастер професор физике и хемије, мастер профе-
сор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер 
физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер 
физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физике-хемије, 
мастер, дипломирани професор физике-информатике, мас-
тер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, 
дипломирани физичар - теоријска и експериментална 
физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и ком-
пјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - при-
мењена 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 мате-
матике 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 академ-
ске студије на студијским програмима из области физике. 
Обавезно образовање лица из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским системом преноса бододва. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из горе наведених дисциплина. Кан-
дидат који нема образовање из тачке 6) обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
1) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 2) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 3) има држављанство Републике Србије, 
4) да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства, просве-
те, науке и технолошког развоја: http: //www.mpn.gov.rs/ и 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи у оригиналу или овереном препису/фото-
копији следећу документацију: 1) потписану биографију 
(CV); 2) извод из матичне књиге рођених; 3) уверење о 
држављанству не старије од шест месеци; 4) диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању; 5) лица 
која су стекла академско звање мастер у обавези су да 
доставе и уверење или диплому о претходно завршеним 
основним академским студијама на студијским програмима 
из области физике; 1) доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова издат од стране одго-
варајуће високошколске установе, односно уверење или 
други одговарајући документ о положеном испиту из педа-
гогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту односно о положеном испиту за лиценцу; 
кандидат који нема образовање из тачке 6) обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; 2) доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, односно доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе доставља само кандидат који није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику; 
ако је кандидат стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику сматра се да је достављањем дипломе или уве-
рења о одговарајућем образовању доставио доказ да зна 
српски језик; 3) доказ о неосуђиваности односно уверење 
из казнене евиденције о неосуђиваности издато у надлеж-
ној полицијској управи МУП-а Републике Србије, не старији 
од шест месеци. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способностима за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по конач-
ности одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора 
о раду. Конкурсна комисија коју именује директор утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од истека рока за пријем пријава и кан-
дидате који су изабрани у ужи избор упућује у року од осам 
дана на претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-

пака. О датуму провере психофизичких способности канди-
дати ће бити благовремено обавештени од стране школе. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима, обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Подаци о кандидатима биће коришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу је Гордана Дамњановић, секретар школе, телефон: 
013/830-721. Пријаве на конкурс са пријавним формуларом 
и траженом документацијом могу се поднети лично или 
поштом на адресу: ОШ „Младост”, Омладински трг бб, 
26300 Вршац.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26340 Бела Црква, Жарко Зрењанин 13

Оглас објављен 08.07.2020. у публикацији “Посло-
ви” број 889, поништава се за радна места: настав-
ник немачког језика са 88,88% радног времена 
и помоћни радник - спремачица. У осталом делу 
оглас је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26340 Бела Црква, Жарко Зрењанин 13

Оглас објављен 22.07.2020. године, у публикацији 
„Послови“ број 891, поништава се у целости.

ЗРЕЊАНИН

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе - 
наставник интерне медицине

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописа-
них чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања односно да: 
1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је стекло а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука, уз претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; в) изу-
зетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): 
доктор медицине, специјалиста интерне медицине; специја-
листа доктор медицине, специјалиста интерне медицине, 2. 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе 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. Учесници кон-
курса треба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs), 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о траженој врсти и степену стручне спреме. Кандидат који је 
стекао одговарајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, 
доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању првог степена. Када је образовање стече-
но у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, 
а врста образовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотоко-
пију решења министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлежног за посло-
ве образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, 
кандидат доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника (члан 143 став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања); 3. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
4. доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) 
Закона о основама система образовања и васпитања однос-
но да је лице стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фотоко-
пија) - српски језик; 5. оригинал или оверена фотокопија 
уверења (извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, 6. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу 
поштом или предају лично на адресу: Медицинска школа, 
23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком „За конкурс”. 
Сва потребна обавештења можете добити од секретара 
школе, лично или телефоном на број 023/533-270 и 023/533-
273. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају 
конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака.У року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове просвете. Уколи-
ко кандидат не дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе - 
наставник хирургије

са 40% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања које 
је стекло а) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, уз претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; в) изузетно, наставник и васпитач јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образовањем, 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): 
доктор медицине, специјалиста опште хирургије или јед-
не од хируршких грана; специјалиста доктор медицине, 
специјалиста опште хирургије или једне од хируршких 
грана; 2. има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 изре-
чену 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. Учес-
ници конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Срп-
ској, а врста образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља и овере-
ну фотокопију решења министра надлежног за послове 
образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 1. Закона о основама система образовања и вас-
питања). Када је образовање стечено у систему војног 
школства, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образовања и 
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Када је образовање стечено у иностранству, кан-
дидат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог обра-
зовања за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања); 3. ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услове из чла-

на 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; 
5. оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, 6. доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава са потребним дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу: 
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са 
назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења може-
те добити од секретара школе, лично или телефоном 
на број: 023/533-270 и 023/533-273. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају кон-
курсом тражене услове за пријем у радни однос, који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака.У року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат 
не дође на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној интернет 
страници Министарства надлежног за послове просвете. 
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник енглеског језика
у другом образовном циклусу, са 44,44% 

радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове утврђене у члану 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закон и 6/2020), члану 3. став 1. тачка 3. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020), као 
и да испуњава истоветно утврђене услове у општим 
актима школе и то: 1. да има одговарајуће високо обра-
зовање, те да има следећи стручни назив за занимање 
за радно место наставника енглеског језика: профе-
сор, 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 профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог 
англиста - мастер, мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм Језик, књижевност и култура); 
мастер професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет); 2. да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија и 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; 3. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 

или 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 човечно-
сти 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 је држављанин РС; 6. да зна језик на 
којем се изводи образовноваспитни рад; 7. да је пуноле-
тан; 8. да има извршену проверу посебних способности 
сходно чл. 154 ст. 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Ови услови доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. У 
пријави на конкурс кандидат је дужан да приложи: 1. 
одштампани примерак пријавног формулара који се 
попуњава на званичној интернет страници Министар-
ства, 2. фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3. 
додатак дипломи или потврду високошколске установе о 
остварености најмање 30 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са ЕСПБ, 4. уверење о држављанству; 
5. извештај о извршеном лекарском прегледу доставља 
се пре закључења уговора о раду од стране изабраног 
кандидата; 6. извештај из казнене евиденције МУП-а; 
7. извод из матичне књиге рођених; 8. кандидати са 
вишом стручном спремом достављају потврду о засно-
ваном радном односу на неодређено време и о трајању 
истог у другој установи. Докази о испуњености услова 
достављају се искључиво у папирној форми (пријаве 
поднете електронски неће се узимати у обзир), Фото-
копије приложених докумената морају бити оверене, а 
документа под тачкама 4 и 7 не старија од шест месеци. 
Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању 
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник немачког језика
у другом образовном циклусу, са 44,44% 

радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом, кандидат треба да испуњава и посебне 
услове утврђене у члану 139, 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020), члану 3 став 1 тачка 3 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020), као и да испуњава 
истоветно утврђене услове у општим актима школе и то: 
1. да има одговарајуће високо образовање, те да има сле-
дећи стручни назив за занимање за радно место настав-
ника немачког језика: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил немачки 
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки језик), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура); мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет), 
2. да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија и након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; 3. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривично дело насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; 5. да је државља-
нин РС; 6. да зна језик на којем се изводи образовновас-
питни рад; 7. да је пунолетан; 8. да има извршену проверу 
посебних способности сходно чл. 154 ст. 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Ови услови доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. У пријави на конкурс кандидат је дужан да прило-
жи: 1. одштампани примерак пријавног формулара који се 
попуњава на званичној интернет страници Министарства 
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просвете, 2. фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
3. додатак дипломи или потврду високошколске установе 
о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са ЕСПБ, 4. уверење о држављанству; 
5. извештај о извршеном лекарском прегледу доставља се 
пре закључења уговора о раду од стране изабраног кан-
дидата; 6. извештај из казнене евиденције МУП-а; 7. извод 
из матичне књиге рођених. Кандидати са вишом стручном 
спремом достављају потврду о заснованом радном односу 
на неодређено време и о трајању истог у другој установи. 
Докази о испуњености услова достављају се искључиво у 
папирној форми (пријаве поднете електронски неће се узи-
мати у обзир), фотокопије приложених докумената морају 
бити оверене, а документа под тачкама 4 и 7 не старија 
од шест месеци. Рок за подношење пријава са доказима о 
испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати 
на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 23266 Чента, Чарноје-
вићева 17.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање ванредни професор 
за ужу научну област Информационе 

технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор техничких наука. У звање ванредни и 
редовни професор може бити изабрано лице које испуња-
ва услове из члана 74 Закона о високом образовању, под-
законским актима и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин” Зрењанин. 
Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова кон-
курса, биографија, оверене фотокопије диплома о одгова-
рајућем академском и стручном звању, списак објављених 
научних и стручних радова, књиге и сами радови подносе 
се Факултету у року од 8 од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“, на адресу: Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком „За кон-
курс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб

тел. 023/563-840

Педагошки асистент
који пружа подршку деци и ученицима 

ромске националности, на одређено 
време до краја школске 2020/2021. 

године
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), кан-
дидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139 и 
141 Закона о основама система образовања и васпитања 
(даље: Закон) и Правилника о педагошком асистенту 
и андрагошком асистенту (“Службени гласник РС” број 
87/2019), 1. да има одговарајуће образовање и то: средње 
стручно образовање, односно да поседује IV степен стру-
чне спреме и савладан програм обуке за педагошког асис-
тента по програму обуке у складу са Правилником о педа-
гошком и андрагошком асистенту (“Службени гласник РС” 
број 87/2019). 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 стече-
ним ван установе, под условима и на начин утврђеним 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 (нај-
дуже 2 године од дана заснивања радног односа у устано-
ви), 4. сарадник у предшколској установи (ако има обра-
зовање из члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки 
асистент и помоћни наставник. Кандидат треба и: 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у 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-
тив човечности и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно 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, нау-
ке и технолошког развоја, 2. доказ о одговарајућем обра-
зовању, а) оверена фотокопија сведочанства о завршеној 
средњој школи, б) доказ о савладаном програму обуке 
за педагошког асистента по програму обуке у складу са 
правилником о педагошком и андрагошком асистенту 
(“Службени гласник РС” број 87/2019) (оверена фотоко-
пија), 3. уверење о држављанству-оригинал или оверена 
фотокопија, 4. доказ да није осуђиван - из МУП-а оригинал 
или оверена фотокопија, 5. доказ о знању српског јези-
ка и ромског језика. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (оригинал или оверену фотокопију) доставља иза-
брани 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 одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. Кан-
дидат уз обавезну документацију би требало да достави 
и кратку биографију са контакт телефоном. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа за педагошког асис-
тента у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу 
школе: Стражиловска бб, 23000 Зрењанин, са назнаком 
„За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и 
потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се 
секретару школе на телефон: 023/563-840.
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Највећа понуда слободних послова на једном месту



На 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, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на 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 сврста-
ти 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 фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног 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 ин-
валидитетом (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 докумен-
тацију 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 запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

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 информи-
сање 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 катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне 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, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
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

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


