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

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

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19) и Закључака Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-1753/2020 од 28. фебруара 2020. године и 51 број: 1127544/2020 од 28. септембра 2020. године, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд,
Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место руководилац школске
управе
у звању виши саветник, у Одељењу за
координацију рада школских управа,
Школска управа Нови Сад
1 извршилац
Опис послова: руководи, планира и организује рад Школске управе, координира и надзире рад државних службеника и пружа стручну помоћ државним службеницима у
Школској управи у поступању по представкама грађана
и установа; стара се о листама запослених у установама
образовања и васпитања који остварују право на преузимање при Школској управи; координира спровођење
стручног усавршавања и развојног планирања у установама; стара се о благовременом протоку информација и
података за потребе установа и Министарства; прати и
обавља стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање у складу са законом којим се утврђују основе система
образовања и васпитања; остварује сарадњу са јединицама локалне самоуправе, просветном инспекцијом, Заводом
за унапређивање образовања и васпитавања, Заводом за
вредовање квалитета образовања и васпитања и другим
институцијама; учествује у планирању развоја образовања
и васпитања на подручју Школске управе и праћењу његовог остваривања; координира прикупљање статистичких
података о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања,
планирања и спровођења образовне и финансијске политике и обједињавање и обраду података о запосленима и
ученицима у установама образовања и васпитања и припрему анализа и извештаја за потребе Министарства; стара
се о несметаном протоку података у оквиру јединственог
информационог система Министарства; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука
или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен стручни
испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен
у међународним или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство, остварене резултате у развоју образовања и стечен професионални углед, најмање осам година
радног искуства у области образовања и васпитања, положен
државни стручни испит и испит за просветног саветника, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад, Булевар Михаила Пупина 6/4

2. Радно место просветног саветника
у звању саветник, у Одељењу за
координацију рада школских управа,
Школска управа Ваљево
1 извршилац
Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: остварује непосредан увид у рад установе,
наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и
присуствује извођењу наставе, испита и других облика образовно васпитног рада; пружа помоћ и подршку самовредновању установе и прати поштовање општих принципа и остваривање циљева образовања и васпитања; саветује и пружа
стручну помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику
и директору ради побољшања квалитета њиховог рада и
рада установе и остваривања стандарда постигнућа и саветује и пружа стручну помоћ установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од дисриминације, насиља,
злостављања и занемаривања и установи; предлаже предузимање неопходних мера за уклањање неправилности
и недостатака у обављању образовно-васпитног, стручног,
односно васпитног рада и мере за њихово унапређивање;
вреднује квалитет рада установе на основу утврђених стандарда, остваривање развојног плана и програма образовања
и васпитања и прати остваривање огледа; прати и процењује квалитет рада саветника-спољног сарадника; поступа по представкама грађана и установа; сарађује са градском, општинском и републичком просветном инспекцијом;
процењује испуњеност услова застицање звања; прикупља
статистичке податке о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и финансијске
политике; обједињава и обрађује податке о запосленима и
ученицима у установама образовања и васпитања и припрема анализе и извештаје за потребе Министарства; стара се о
несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Школске управе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука
или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен стручни
испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен
у међународним или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство, остварене резултате у развоју образовања и стечен професионални углед, најмање осам година
радног искуства у области образовања и васпитања, положен
државни стручни испит и испит за просветног саветника, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ваљево, Карађорђева 31

3. Радно место за оперативне послове
у звању референт, у Одељењу за
координацију рада школских управа,
Група за стручно-педагошки надзор за
општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин
1 извршилац
Опис послова: припрема материјал за потребе Школске
управе; стара се о набавци канцеларијског материјала за
потребе Школске управе; организује службена путовања
за запослене и води евиденцију о присутности на раду
запослених у Школској управи; прикупља и статистички
обрађује податке о установама, запосленима и ученицима
из области образовања и васпитања и прослеђује их у базу
података о образовању и васпитању; прима, прегледа, евидентира и доставља акта у рад; експедује и архивира акта
и предмете; даје основна обавештења странкама о решавању њихових захтева; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: образовање стечено у средњој школи и радно искуство у струци од најмање две године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Пазар, Шабана Коче 85
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и
то следећим редоследом: провера општих функционалних
компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом. У свакој фази изборног поступка
врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује
у провери следеће компетенције у истој или наредној фази
изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција
за сва радна места:
• oрганизација и рад државних органа Републике Србије провераваће се путем теста (писмено);

• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције дигитална писменост (поседовање знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања
и вештина из наведених области, и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове
компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (стратегије и канали комуникације)
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-педагошки надзор над радом предшколских установа,
школа и школа са домом ученика (методологија стручно-педагошког надзора над радом наставника, васпитача,
стручног сарадника, директора и установе) провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и
васпитања) провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада стручно-педагошки надзор над радом предшколских установа,
школа и школа са домом ученика (методологија стручно-педагошког надзора над радом наставника, васпитача,
стручног сарадника, директора и установе) провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
спољашње вредновање квалитета рада предшколских
установа, школа и школа са домом ученика (методологија и
прописи који се односе на самовредновање рада) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Закон о основама
система образовања и васпитања, Правилник о стандардима квалитета рада установе, Правилник о вредновању
квалитета рада установе, Правилник о сталном стручном
усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника) провераваће се путем симулације
(писмено).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Закон о државној
управи) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Закон о печату
државних и других органа) провераваће се путем симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних комптенција могу се
наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/
konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/).
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције за радно место под редним бројем
1 (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима)
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провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираним на компетенцијама.
Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 2 и 3 (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се
путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираним на компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна места: Процена
мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање
вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства просвете, науке и
технолошког развоја или у штампаној верзији на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Немањина 22-26, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри
у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс шаљу се
поштом на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд, или предају
непосредно на писарници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Немањина 22-26, Београд, са назнаком
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
VII Лица која су задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: Драгица Милошевић, телефон:
011/363-1256 и Ивана Мутавџић, телефон: 011/361-0287.
VIII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит) /кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту; оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење и други акти којима се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за просветног
саветника (само за радна места под редним бројем 1 и 2);
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
стручном испиту у области образовања, односно лиценца
за наставника, васпитача или стручног сарадника (само за
радна места под редним бројем 1 и 2); доказ о објављеном
стручном раду у међународним или домаћим часописима
или зборницима са рецензијом, односно одобреном уџбенику, приручнику или другом наставном средству у оригиналу или овереној фотокопији или штампани примерак
доказа који је објављен у електронској форми са назнаком
о линку са кога се стручни рад, уџбеник, приручник или
друго наставно средство може преузети и доказ о оствареним резултатима у развоју образовања, стеченом професионалном угледу (награде, признања, препоруке и др.) у
оригиналу или овереној фотокопији (само за радна места
под редним бројем 1 и 2).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију
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решења о распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решења да је државни службеник
нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
X Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано
је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став
3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана
од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Немањина
22-26, 11000 Београд.
XII Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос се заснива на неодређено време.
XIII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве
на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 21.
децембра 2020. године, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске
адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција
ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
(источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере
компетенција. Положен државни стручни испит није услов
нити предност за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду. Пробни рад за радни однос
на неодређено време траје шест месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар просвете, науке и технолошког развоја.

Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу e-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18)
и члана 9 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19), Управa за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9
II Радна места која се попуњавају:
ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

1) Координатор за методологију
Регистра
Одсек за систем рачуна и регистре,
Сектор за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање виши саветник
1 извршилац
Опис послова: Oбавља послове дефинисања, пројектовања и координације пословних процеса и процедура
који се обављају у Одсеку са осталим секторима Управе за
трезор и других релевантних субјеката; учествује у изради и изменама јединственог пројекта везано за систем
рачуна и регистре и даје захтеве и предлаже технолошка
решења за пројектовање и програмирање информационих
система за допуне и измене у постојећим пројектно-програмским решењима и учествује у имплементацији нових
пројеката и програмских решења; припрема методолошка
и друга упутстава ради јединственог поступања организационих јединица Управе у примени законских прописа,
упутстава министра финансија и других надлежних органа; анализира, даје предлоге за решења и самостално
решава најсложеније проблеме у функционисању система јавних плаћања; сарађује са Народном банком Србије,
унутрашњим јединицама Министарства финансија, Републичким заводом за статистику, Агенцијом за привредне
регистре и другим ресорним органима у вези послова из
делокруга рада Управе и Сектора; сарађује са организационим деловима Управе у припреми методолошких и других
упутстава о јединственим поступцима Управе; координира
израдoм упутстава за потребе Одсека и организационих
јединица Управе и обавља инструктажу и стручно оспособљавање радника из делокруга Сектора; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства
у струци; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

2) Администратор сервис деска
Група за сервис деск, Обрадноинформациони центар, Сектор за
информационе технологије, звање
саветник
2 извршиоца
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Администрација и управа
Опис послова: Врши пријем и анализу захтева корисника
за услугама и пријава инцидената;предузима поступке за
ефикасно поступање по захтевима и пријавама инцидената; врши непосредну комуникацију са крајњим корисницима у вези за поднетим захтевима и инцидентима и редовно их обавештава о статусу захтева; непосредно решава
захтеве и врши делегирање захтева и инцидената другим
групама за подршку; сарађује са другим групама за подршку у Сектору ради ефикасног решавања захтева и инцидената; обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.

демским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства
у струци; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.

5) Подршка корисницима, звање
референт
1 извршилац

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

3) Административни послови приликом
контроле платног промета у оквиру
консолидованог рачуна трезора
Одсек за контролу пословних процедура,
Сектор за нормативне и правне послове
и контролу пословних процедура,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учествује у вршењу посредне и непосредне контроле унутрашњих јединица Управе у примени прописа из делокруга рада обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора; израђује извештаје и
информације о извршеним контролама; учествује у изради
предлога налога и мера за отклањање утврђених неправилности у раду унутрашњих јединица; учествује у вршењу
накнадне контроле извршења предлога налога и мера;
учествује у изради директива из делокруга рада Одсека и
стара се о њиховој правилној примени; сарађује са руководиоцима унутрашњих јединица Управе по налогу претпостављеног; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или
техничко-технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једну годину радног
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима; као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

4) Руководилац Групе
Група за контролу и одржавање објеката
и опреме, Одељење за материјалне
ресурсе, Сектор за људске и материјалне
ресурсе, звање виши саветник
1 извршилац
Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава,
координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у Групи; прати прописе из области противпожарне
заштите и заштите на раду; даје инструкције унутрашњим
јединицама Управе; учествује у изради предлога финансијског плана за Управу; надзире израду анализе о стању
административне опреме и планира набавку административне опреме; прати и надзире поступак отуђења опреме
и реализацију уговора чији је предмет купопродаја опреме; остварује комуникацију са органима надзора при реализацији система обезбеђења; планира и усмерава обуку
из противпожарне заштите за запослене у Управи и организује израду планова заштите од пожара за потребе Управе; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-

Бесплатна публикација о запошљавању

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9
У ФИЛИЈАЛИ СТАРИ ГРАД

Опис послова: Обавља документовану процедуру на
одржавању и имплементацији стандардизованог системског, апликативног и продукционог софтвера на радним
станицама корисника; проверава исправност инсталирања оперативног система и апликативних пакета, испоручену потребну документацију и правилно подешавање
стандардних параметара код пријема нових радних станица; обавља софтверско повезивање локалног и мрежног
штампача на радне станице; обавља кратке обуке корисника код увођења нових апликација; припрема материјале
за тестирања, обавља тестирања и контролише резултате
тестирања нових пројеката; врши пријем и обраду захтева
за електронско достављање извода; стара се о одржавању
базе података и благовременој обради и изради извештаја
који се достављају крајњим корисницима према прописаним роковима; обавља отварање и гашење шифара, врши
пријем и експедицију поште, води електронску писарницу
и кадровске евиденције; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.

6) Послови буџетских евиденција и
фискалне статистике
Одељење за фискалну статистику,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Контролише примену упутства о уплати, распореду јавних прихода и примања; врши повраћај
јавних прихода по захтеву надлежних органа и поступа
по рекламацијама банака за исправку грешака у платном
промету приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену и брисање из
регистра и поднете документације за отварање, промену
и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши
контролу и исправку завршних рачуна; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р локалних
самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и
филијала Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна Републике, јединица локалних
власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за потребе принудне наплате
и обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године;
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11
У ФИЛИЈАЛИ ЧУКАРИЦА

7) Послови платних услуга
Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу
готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и
платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши
прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају

односно требовање новца и врши сва потребна књижења;
обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника
јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води
књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру;
обавља унос података са изворне документације, решава
спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама
рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Шумадијски трг 6а
У ФИЛИЈАЛИ ВРАЊЕ

8) Послови платних услуга, експозитура
Босилеград
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу
готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и
платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши
прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају
односно требовање новца и врши сва потребна књижења;
обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника
јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води
књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру;
обавља унос података са изворне документације, решава
спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама
рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Босилеград, Георги Димитров 75

9) Послови буџетских евиденција и
фискалне статистике
Експозитура Сурдулица, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Контролише примену упутства о уплати, распореду јавних прихода и примања; врши повраћај
јавних прихода по захтеву надлежних органа и поступа
по рекламацијама банака за исправку грешака у платном
промету приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену и брисање из
регистра и поднете документације за отварање, промену
и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши
контролу и исправку завршних рачуна; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р локалних
самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и
филијала Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна Републике, јединица локалних
власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за потребе принудне наплате
и обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године;
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на
радном месту.
Место рада: Сурдулица, Томе Ивановића 4
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Администрација и управа
У ФИЛИЈАЛИ КРАГУЈЕВАЦ

10) Послови платних услуга
Експозитура Аранђеловац, звање
референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу
готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и
платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши
прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају
односно требовање новца и врши сва потребна књижења;
обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника
јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води
књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру;
обавља унос података са изворне документације, решава
спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама
рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Аранђеловац, Милоша Обреновића 192
У ФИЛИЈАЛИ КРУШЕВАЦ

11) Контрола извршења јавних плаћања
Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља оперативне послове везане за
примену система рачуна и прати податке о извршеном
платном промету; обавља контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; учествује у контроли и исправкама завршних рачуна; учествује у
изради нацрта решења и учествује у предлагању решења
за отклањање неправилности и незаконитости које су
утврђене контролом у интерном поступку; обавља послове девизних плаћања; обавља послове обраде личних
примања за кориснике јавних средстава; обавља пријем
и обраду захтева за упис, обнову регистрације и промену
података у регистру, брисање из регистра у прописаним
случајевима, као и пријем и обраду захтева за остваривање
права на финансијске подстицаје; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или
техничко-технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једну годину радног
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима; као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Крушевац, Трг младих 1

12) Послови платних услуга
Експозитура Александровац, звање
референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу
готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и
платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши
прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају
односно требовање новца и врши сва потребна књижења;
обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника
јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води
књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру;
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обавља унос података са изворне документације, решава
спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама
рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Александровац, Трг ослобођења бб
У ФИЛИЈАЛИ НОВИ ПАЗАР

13) Послови платних услуга
Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу
готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и
платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши
прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају
односно требовање новца и врши сва потребна књижења;
обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника
јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води
књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру;
обавља унос података са изворне документације, решава
спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама
рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Нови Пазар, АВНОЈ-а бб

ду налога за коришћење средстава са рачуна корисника
јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води
књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру;
обавља унос података са изворне документације, решава
спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама
рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: Средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Жабари, Кнеза Милоша 74

16) Шеф експозитуре
Експозитура Кучево, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава,
координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у експозитури; обавља контролу исправности налога
и других докумената; издаје потврде за чије издавање
је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и
сачињава записник о повреди прописа и предузима друге мере; прати, контролише и стара се о законитом раду
експозитуре; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање
права на финансијске подстицаје; контролише унос података са изворне документације, решава спорне случајеве
код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми
података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године; положен државни стручни
испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Кучево, Светог Саве 97

У ФИЛИЈАЛИ ПОЖАРЕВАЦ

У ФИЛИЈАЛИ ЧАЧАК

14) Подршка корисницима
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља документовану процедуру на
одржавању и имплементацији стандардизованог системског, апликативног и продукционог софтвера на радним
станицама корисника; проверава исправност инсталирања оперативног система и апликативних пакета, испоручену потребну документацију и правилно подешавање
стандардних параметара код пријема нових радних станица; обавља софтверско повезивање локалног и мрежног
штампача на радне станице; обавља кратке обуке корисника код увођења нових апликација; припрема материјале
за тестирања, обавља тестирања и контролише резултате
тестирања нових пројеката; врши пријем и обраду захтева
за електронско достављање извода; стара се о одржавању
базе података и благовременој обради и изради извештаја
који се достављају крајњим корисницима према прописаним роковима; обавља отварање и гашење шифара, врши
пријем и експедицију поште, води електронску писарницу
и кадровске евиденције; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Пожаревац, Стари корзо 49

15) Послови платних услуга
Експозитура Жабари, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу
готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и
платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши
прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају
односно требовање новца и врши сва потребна књижења;
обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обра-

17) Послови платних услуга
Експозитура Лучани, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу
готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и
платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши
прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају
односно требовање новца и врши сва потребна књижења;
обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника
јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води
књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру;
обавља унос података са изворне документације, решава
спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама
рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Лучани, ЈНА, Центар, ламела 2
У ФИЛИЈАЛИ КИКИНДА

18) Вођење и контрола буџетских
евиденција
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Врши контролу исправности документације и прописаних буџетских евиденција; врши повраћај
јавних прихода по захтеву надлежних органа; обавља
пријем и контролу поднете документације за упис, промену
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Администрација и управа
и брисање из регистра; обавља пријем и контролу поднете
документације за отварање, промену и укидање подрачуна
корисника јавних средстава; издаје потврде о отвореном
подрачуну, стању на подрачуну, кумулативном промету и
дневном стању за кориснике јавних средстава, укидању
подрачуна и друге потврде на захтев корисника; врши
контролу и исправку завршних рачуна; обавља наплату
тарифе при гашењу подрачуна корисника јавних средстава, доставља податке у вези са непрепознатом наплаћеном
тарифом и опомене о ненаплаћеној тарифи корисницима
јавних средстава; прима захтеве за отварање и гашење
шифара за пројекат РИНО и Регистар запослених; обавља
и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Кикинда, Трг српских добровољаца 34
У ФИЛИЈАЛИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА

19) Послови буџетских евиденција и
фискалне статистике
Експозитура Зубин Поток, звање
сарадник
1 извршилац
Опис послова: Контролише примену упутства о уплати, распореду јавних прихода и примања; врши повраћај
јавних прихода по захтеву надлежних органа и поступа
по рекламацијама банака за исправку грешака у платном
промету приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену и брисање из
регистра и поднете документације за отварање, промену
и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши
контролу и исправку завршних рачуна; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р локалних
самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и
филијала Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна Републике, јединица локалних
власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за потребе принудне наплате
и обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године;
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на
радном месту.
Место рада: Зубин Поток, Колашинских кнежева 17

20) Шеф експозитуре
Експозитура Лепосавић, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава,
координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у експозитури; обавља контролу исправности налога
и других докумената; издаје потврде за чије издавање
је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и
сачињава записник о повреди прописа и предузима друге мере; прати, контролише и стара се о законитом раду
експозитуре; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање
права на финансијске подстицаје; контролише унос података са изворне документације, решава спорне случајеве
код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми
података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године;
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на
радном месту.
Место рада: Лепосавић, 24. новембра бб
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21) Послови платних услуга
Експозитура Штрпце, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца
између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним
картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља
замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду
новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за
коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и
друге потребне евиденције; врши пријем и обраду захтева за
упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; обавља унос података са
изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података
и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног или
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Штрпце, Главна улица
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост, ако поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
познавању рада на рачунару и желите да на основу њега
будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, http://
www.suk.gov.rs.
IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За раднo местo под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
- провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада финансијско - материјални послови (буџетски систем Републике
Србије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи, акти, процедуре из делокруга радног
места (Правилник о начину утврђивања и евидентирања
корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор) - провераваће се путем симулације (писмено).
За раднo местo под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (Office пакет и интернет технологије) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи и акти из делокруга радног места
(Закон о електорнској управи) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место страни језик (Енглески језик- Б1) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о знању компетенције - страни језик (енглески језик Б1), на траженом нивоу и желите
да на основу њега будете ослобођени провере ове компетенције, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су
тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
За радна места под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о буџетском систему) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи и акти из делокруга радног места
(Закон о платним услугама са подзаконским актима) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
- провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о буџетском систему) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 5, 14:
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (Office пакет и интернет технологије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о буџетском систему)- провераваће се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 6, 9, 18, 19:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални (буџетски систем Републике
Србије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи и акти из делокруга радног места
(Закон о платним услугама са подзаконским актима) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 7, 8, 10, 12, 13,
15, 17, 21:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални (буџетски систем Републике
Србије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи и акти из делокруга радног места
(Закон о платним услугама са подзаконским актима) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 11:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
- провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада финансијско материјални послови (буџетски систем Републике
Србије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи и акти из делокруга радног места
(Закон о платним услугама са подзаконским актима) - провераваће се путем симулације (писмено).
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За радна места под редним бројем 16, 20:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада финансијско материјални послови (буџетски систем Републике
Србије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи и акти из делокруга радног места
(Закон о платним услугама са подзаконским актима) - провераваће се путем симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Министарства финансија - Управа за трезор,
у делу Конкурси https://www.trezor.gov.rs/src/competitions/
V Провера понашајних компетенција за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19 и 21: Понашајне компетенције
(управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем
психометријских тестова, узорака понашања и интервјуа
базираног на компетенцијама.
Провера понашајних компетенција за радна места
под редним бројем 4, 16 и 20: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа,
савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских
тестова, узорака понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата
за сва извршилачка радна места: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Министарство финансија - Управа за
трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Јелена Шушиловић, тел. 011/3202-312, Милица Недељковић, тел. 011/3202-320 и Соња Мрдаковић, тел. 011/2927629 од 10.00 до 13.00 часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства финансија - Управа
за трезор или у штампаној верзији на писарници Министарства финансија - Управа за трезор. Приликом предаје
пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом
подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају
о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
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Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен у оригиналу или овереној фотокопији.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа
са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет
радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Управе за трезор.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства
у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног
искуства у струци из радних места на која конкуришу.
XIV Врста радног односа: За сва радна места радни
однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од 6
месеци од дана заснивања радног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима доступна сва радна места
и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа.
XV Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 14. децембра 2020. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона
или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција и понашајних компетенција
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број
2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће
се обавити у просторијама Министарства финансија - Управа за трезор, Поп Лукина 7-9. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне
фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона
или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана
9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве,
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци
из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису

именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао руководилац Управе за трезор.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
trezor.gov.rs) и огласној табли Министарствa финансија
- Управа за трезор, на интерент презентацији Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
БЕОГРАД
На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”,
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став
2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Министарство
одбране, Београд.
Положај који се попуњава:

Помоћник министра одбране за буџет
и финансије, руководилац Сектора
за буџет и финансије у Министарству
одбране
положај у трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором за буџет и финансије,
планира рад ужих унутрашњих јединица, даје стручна упутства, координира и надзире њихов рад; представља Сектор
и сарађује са организационим јединицама Министарства
одбране и државним органима и предузима мере за усавршавање финансијског кадра у Министарству одбране и Војсци Србије; учествује у раду Колегијума министра одбране и
информише Колегијум о раду Сектора; учествује у вођењу
финансијске политике Министарства одбране; председава Колегијумом помоћника министра одбране и састанцима, информише руководиоце организационих јединица о
закључцима са Колегијума министра одбране од значаја за
рад Сектора; доноси месечне и годишње планове рада Сектора; предузима мере за усавршавање кадра Финансијске
службе у Министарству одбране и Војсци Србије; обавља и
друге послове по налогу министра одбране.
Услови: стечено високо образовање из области економских или правних наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање девет година радног искуства у
струци, или седам година радног искуства у струци од којих
најмање две године на руководећим радним местима или
пет година радног искуства на руководећим радним местима; као и потребне компетенције за рад на радном месту;
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом
на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити путем теста.
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- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област
рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски
менаџмент) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Војсци Србије) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет;
управљање људским ресурсима; стратешко управљање)
провера ће се вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са Конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 5.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс
оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава 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; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници
Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ
којим се кандидат ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална писменост“.

Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је
да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог
испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима
достави доказ о положеном државном стручном испиту у
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму
који је у службеној употреби државних органа Републике
Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику
прилаже прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Обрен Чавић, тел.
011/3130-901, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене. Овај оглас објављује
се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства одбране, на интернет презентацији и oгласној табли
Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе,
на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род
лица на које се односе.
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На основу чл. 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 3 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Правилника о
саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција,
критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у Државном правобранилаштву II Дп-340/19 од
20. децембра 2019. године, Закључка Комсије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 1126037/2020 од 30. јула 2020. године и Закључка Комсије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број
112-7501/2020 од 28. септембра 2020. године, Државно
правобранилаштво оглашава

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

1. Правобранилачки помоћник - послови
заступања и праћења судске праксе,
у звању самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: помаже Правобранилачком помоћнику послови заступања и анализе, у раду у сектору; обрађује
сложене предмете из једне или више области права и
обавља сложене послове из делокруга рада сектора у
вези са одговарајућим поступцима у заступању државних
органа, посебних организација и јавних установа чији је
оснивач Република Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе и
другим надлежним органима по овлашћењу заменика, уз
општа усмерења Правобранилачког помоћника - послови
заступања и анализе, односно заменика; води електронску
евиденцију и праћење предмета; прати и сигнализира тенденције и појаве другачијих правних решења у одређеним
областима у оквиру свог реферата; припрема Правобранилачком помоћнику - послови заступања и анализе, нацрт
извештаја о конкретним предметима или групама предмета, у оквиру свог реферата и предлаже решења; анализира и обавештава заменика односно Правобранилачког
помоћника - послови заступања и анализе, о новим масовним тужбама које је приметио у сектору односно одељењу;
прати став судске праксе поводом масовних предмета у
сектору односно одељењу и упознаје заменика односно
Правобранилачког помоћника - послови заступања и анализе са истим; врши надзор и координацију рада правобранилачких помоћника у нижим звањима у оквиру сектора
односно одељења; припрема нацрте стручних извештаја,
анализа и обавештења; припрема извештај о присуствовању рочиштима за претходни месец до сваког 5. у месецу;
припрема извештај о окончаним предметима до 10. у месецу за претходни месец; обавља и друге послове по налогу
Правобраниоца или заменика.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен правосудни испит и потребне компетенције за то радно место.

Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се
доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да,
у року од пет радних дана од дана пријема обавештења,
доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу
достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за управљање кадровима.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Место рада: Београд, Косовска 31

2. Правобранилачки помоћник - послови
заступања и припреме извештаја,
у звању саветник
1 извршилац

Посао се не чека, посао се тражи

Опис послова: обрађује сложене предмете из једне или
више области права и обавља сложене послове из надлежности делокруга рада сектора у вези са одговарајућим
поступцима у заступању државних органа, посебних организација и јавних установа чији је оснивач Република
Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије
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Администрација и управа
пред судовима, органима управе и другим надлежним
органима уз повремени надзор заменика, односно Правобранилачког помоћника - послови заступања и анализе,
односно Правобранилачког помоћника - послови заступања и праћења судске праксе; води електронску евиденцију и праћење предмета којима је задужен; обавештава Правобранилачког помоћника - послови заступања и
анализе, односно заменика о свим уоченим променама у
оквиру предмета којима је задужен; припрема извештај о
присуствовању рочиштима за претходни месец до сваког 5.
у месецу; припрема извештај о окончаним предметима до
10. у месецу за претходни месец; обавља и друге послове
по налогу Правобраниоца или заменика.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен правосудни испит и
потребне компетенције за то радно место.
Место рада: Београд, Косовска 31

3. Административно-технички послови,
у звању референт
Писарница
1 извршилац
Опис послова: обавља послове пријема поште; обавља
послове експедовања и издвајања поште из предмета за
отпремање и ковертирање; врши уписивање поште у књигу евиденције; врши унос и обраду електронских података
везаних за парничне, извршне и друге предмете; обавља
послове пријема, контроле и улагања парничних, ванпарничних и других предмета у одређене роковнике; износи
и прегледа предмете из роковника, разводи их по књигама
рокова и задужује обрађиваче; разводи завршене парничне, ванпарничне и друге предмете и одлаже их у архиву;
обавља и друге послове по налогу Правобраниоца, секретара и шефа писарнице.
Услови: средња стручна спрема друштвеног, природног
или техничког смера или гимназија, III или IV степен, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетнције за то радно место.
Место рада: Београд, Косовска 31
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и
то следећим редоследом: провера општих функционалних
компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено
мерило за проверу одређене компетенције у једној фази
изборног поступка може да учествује у провери следеће
компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост - провераваће се практичним радом на
рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару,
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако учесник конкурса
поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
„Рад на рачунару“) достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање
ове компетенције на нивоу који је неопходан за обављање
послова на радном месту.
Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
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За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада:
област студијско-аналитички послови (прикупљање и
обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација), провераваће се писаним (тест) и усменим
путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за област рада: област
послови заступања (познавање прописа релевантних за
надлежност Државног правобранилаштва, поседовање
знања и вештина у пословима заступања из надлежности
Државног правобранилаштва; вештине презентације), провераваће се писаним (тест) и усменим путем (разговор са
кандидатом).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место: поседовање знања и вештина за састав
иницијалних аката, поднесака и правних лекова и других
аката у пословима заступања (Закон о правобранилаштву,
Закон о парничном поступку, Закон о облигационим односима, Закон о извршењу и обезбеђењу), провераваће се
провераваће се писаним (тест) и усменим путем (разговор
са кандидатом).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада:
област послови заступања (познавање прописа релевантних за надлежност Државног правобранилаштва,
поседовање знања и вештина у пословима заступања из
надлежности Државног правобранилаштва; вештине презентације), провераваће се писаним (тест) и усменим путем
(разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место: поседовање знања и вештина за састав
иницијалних аката, поднесака и правних лекова и других
аката у пословима заступања (Закон о правобранилаштву,
Закон о парничном поступку, Закон о облигационим односима, Закон о извршењу и обезбеђењу), провераваће се
провераваће се писаним (тест) и усменим путем (разговор
са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место: способност оптимизације динамике
рада независно од броја и сложености предмета, рокова и
ресурса уз рад на терену, провераваће се провераваће се
писаним (тест) и усменим путем (разговор са кандидатом).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада:
област административни послови (канцеларијско пословање, методе и технике прикупљања, евидентирања и
ажурирања података у базама података), провераваће се
писаним (тест) и усменим путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за област рада:
област писарница Државног правобранилаштва (познавање прописа релевантних за надлежност и организацију
Државног правобранилаштва), провераваће се писаним
(тест) и усменим путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место: познавање релевантних прописа из делокруга рада радног места (Закон о правобранилаштву, Уредба о канцеларијском пословању), провераваће се писаним
(тест) и усменим путем (разговор са кандидатом).
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције су: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и
одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност
и интегритет. Понашајне компетенције проверава дипломирани психолог путем интервјуа базираном на компетенцијама и
упитника.
Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем
интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа; да
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
V Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс
подноси се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Државног правобранилаштва (www.dpb.
gov.rs) или у штампаној верзији у писарници Државног
правобранилаштва, Београд, Косовска 31. Образац пријаве мора бити својеручно потписан. Образац пријаве на
јавни конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке,

адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су
услов за заснивање радног односа, податак о знању рада
на рачунару, додатне едукације, радно искуство, посебне
услове, добровољно дату изјаву о припрадности националној мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у
конкусним поступцима у државним органима. Пријава на
јавни конкус може се поднети путем поште или непосредно на писарници Државног правобранилаштва, Београд,
Косовска 31. Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносиоци пријаве се
обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од
дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је кандидат у пријави назначио за доставу
обавештења.
VI Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве
на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 7.
децембра 2020. године, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на начин који су навели у својим пријавама.
Провера свих компетенција ће се вршити у просторијама
Државног правобранилашта, Београд, Косовска 31. Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона
или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
VII Докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
правосудном испиту - за радна места под редним бр. 1 и 2;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима;
кандидати без положеног државног стручног испита за рад
у државним органима примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада - за радно место
под редним бр. 3;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
- Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли
ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је,
између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном
испиту и уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решења да је државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.

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

Администрација и управа
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
IX Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервијуа са Конкурсном комисијом позваће се да у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема обавештења приложе остале доказе
који се прилажу у конкусрном поступку. Кандидати који у
остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на
адресу наведену у огласу.
X Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс
шаље се поштом или предаје непосредно на писарници
Државног правобранилаштва, 11000 Београд, Косовска 31,
са назнаком „Пријава на јавни конкурс - за извршилачко
радно место ______” (навести назив радног места).
XI Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима
се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет
презентацији Државног правобранилаштва према шифрама њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих
функционалних компетенција Конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере
понашајних компетенција и на крају обавити интервју са
кандидатима.
XII Лица задужена за давање обавештења о јавном
конкурсу: Ивана Милошевић, телефон: 011/635-93-54 и
Соња Аритоновић, телефон: 011/635-93-71.
XIII Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.
За радно место под редним бројем 3 - Кандидати без
положеног државног стручног испита за рад у државним
органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Напомене: Сви докази прилажу се на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а
која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Свака фаза изборног поступка у
селекцији кандидата биће елиминациона.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ГАРДИЈСКИ БАТАЉОН ГАРДЕ
КОНТИНУИРАН ПРИЈЕМ
За пријем лица из грађанствa у професионалну војну
службу у својству професионалних војника на одређено
време
Формацијска места која се попуњавају: у Гардијском
батаљону Гарде

1. Стрелац
место службовања Београд
100 извршилаца
2. Возач
место службовања Београд
10 извршилаца
Општи и посебни услови, начин конкурисања, спровођење
изборног пуступка 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).

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ВОЈСКА СРБИЈЕ
КОМАНДНИ БАТАЉОН ГАРДЕ
КОНТИНУИРАН ПРИЈЕМ
За пријем лица из грађанствa у професионалну војну
службу у својству професионалних војника на одређено
време
Формацијска места која се попуњавају: у Kомандном
батаљону Гарде

1. Стрелац
место службовања Београд
40 извршилaцa
2. Возач
место службовања Београд
3 извршиoцa
Општи и посебни услови, начин конкурисања, спровођење
изборног пуступка 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).

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.

На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, број 2/19) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-6790/2020 од 27. августа 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава раднo местo: Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале,
Београд, Мике Аласа 14
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место контролора за електрична
мерила
звање референт у Одсеку за оверавање
мерила, Сектор за контролу и надзор
извршилац
Опис послова: Обавља оверавање електричних мерила у
службеним просторијама и ван службених просторија; проверава истоветност електричних мерила са одобреним типом
мерила и извештава о евентуалним утврђеним неусклађеностима; учествује у вођењу евиденције и регистара оверених
мерила; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: средња стручна спрема електросмера, најмање
две године радног искуства у струци; положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Врста радног односа: Радно место се попуњава
заснивањем радног односа на неодређено време.
IV Место рада: Ниш, Генерала Боже Јанковића 32.
V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна радна места и избор кандидата се
врши на основу провере компетенција. Изборни поступак
спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са
комисијом.
Кандидатима се у изборном поступку за изршилачкo раднo
местo прво проверавају опште функционалне компетенције.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост, ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
познавању рада на рачунару на траженом нивоу и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно
и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
тражени доказ о познавању рада на рачунару, у оригиналу
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који је приложен уместо тестовне провере.

Овај конкурс објављује се на веб-страници Државног правобранилаштва www.dpb.gov.rs, на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

Бесплатна публикација о запошљавању

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ
И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

У изборном поступку за извршилачкo раднo местo
проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• оганизација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних могу се наћи на сајту
Државног правобранилаштва (www.dpb.gov.rs). Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација
враћати искључиво на писани захтев учесника.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

НИШ

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

www.nsz.gov.rs

2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
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- Посебна функционална компетенција за област рада административних послова (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) - провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности
органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Правилник о врсти, облику и начину стављања
државних жигова који се употребљавају при оверавању
мерила, Правилник о начину ванредног прегледа мерила) провераваће се путем симулације (писмено).
3. Провера понашајних компетенција за извршилачкo раднo местo: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа
базираном на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за извршилачкo раднo местo: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање листу „Пословиˮ.
VII Пријава на јавни конкурс: vрши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале
или у штампаној верзији у писарници Дирекције за мере и
драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14. Приликом предаје
пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом
подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс“.
IX Лица која су задужена за давање обавештења:
Соња Милојковић, тел. 011/202-4433, Дирекција за мере и
драгоцене метале од 10.00 до 13.00 часова.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.

12

| Број 909 | 25.11.2020.

XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет)
радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег
изборног поступка. Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.
XIII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести
почев од 9. децембра 2020. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона
или адресе) које наведу у својим пријавама.
Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за
управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике
Аласа 14, почев од 9. децембра 2020. године, о чему ће
кандидaти бити обавештавани на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријава. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте
(бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у
својим обрасцима пријаве.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачком
радном месту може да се запосли и лице које нема положен
државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци. Државни службеник
на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време, а који нема положен државни
стручни испит, полаже државни стручни испит у року од
шест месеци од дана заснивања радног односа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број 18/16) је, између осталог, прописано да су органи
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне
податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима/
уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је
да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве,
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и
драгоцене метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и
огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на
интерент презентацији Службе за управљање кадровима,
на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

Трговина и услуге
„ДАЛАМБЕР“ ДОО

Нови Сад, Благоја Паровића 1/35

Комерцијалиста на терену
на одређено време, место рада Београд
15 извршилаца
УСЛОВИ: III-VII ниво квалификације, без обзира на радно
искуство. Трајање конкурса: до попуне. Контакт са послодавцем путем мејла: posao@dalamber.rs.

„CELLULITE EXPERT“ DOO
11000 Београд, Моме Капора 12
тел. 064/613-1714

Козметичар
на одређено време
2 извршиоца
Физиотерапеут
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; основна информатичка обука; возачка дозвола
Б категорије; енглески језик - виши или конверзацијски
ниво. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV на
e-mail: celluliteexpert@live.com или да се јаве на телефоне:
011/2404-545 или 063/415-532.

CARE & REPAIR

11070 Нови Београд, Ауто-пут за Загреб 41и
тел. 064/8224-472

Магационер
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно искуство
рада у магацину, познавање рада на рачунару (MS Office),
пробни рад 2 месеца. Пријаве слати на e-mail: posao@
wecare.rs, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

JOVANOVIĆ I SINOVI
MASTER FOOD DOO

24300 Бачка Топола, Максима Горког 7
тел. 065/9070-227
e-mail: info@masterfood.rs

Продавац
у објекту месаре,
на одређено време 24 месеца
УСЛОВИ: VII, VI, V, IV или III степен стручне спреме. Место
рада: Нови Сад. Пробни рад 3 месеца. Пријављивање кандидата на горенаведену имејл-адресу или број телефона.
Рок за пријаву: 03.12.2020. године.

„DEMAKO-TRADE“ DOO
MLADENOVAC
11400 Младеновац
тел. 063/365-265
e-mail: activa.nekretnine@gmail.com

Пословни секретар
на одређено време до три месеца
УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, познавање рада на
рачунару - Microsoft Office, возачка дозвола Б категорије,
енглески језик почетни ниво, радно искуство небитно.
Јављање кандидата на контакт телефон: 063/365-265.

ТРГОВИНСКА РАДЊА
“LISSE KOZMETIKA”

18000 Ниш, Драгише Цветковића 28 б
тел. 064/6428-607

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Ниш, Страхињића Бана бб

Продавац козметичких производа
на одређено време
2 извршиоца

Оглас објављен 22.07.2020. године, у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место за подршку правним и кадровским пословима у звању млађи
саветник, Одсек за опште послове, 1 приправник.

УСЛОВИ: средња стручна спрема: трговац; потребно
искуство за рад у малопродаји. Заинтересовани кандидати јављају се на контакт телефон: 064/6428-607. Рок за
пријаву до 15.12.2020. године.
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PAN-SEED EXPORT-IMPORT DOO
21000 Нови Сад, Војводе Мишића 19
тел. 064/8214-528

Референт продаје
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
пољопривреде (повртарски смер), основно знање рада на
рачунару, возачка дозвола Б категорије, радно искуство од
12 месеци у комерцијалним пословима. Јављање кандидата
на горенаведени број телефона. Рок за пријаву 30.11.2020.
године.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време ради замене,
до повратка доктора медицине са
специјализације из педијатрије, а
најкасније до 31.12.2023. године
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до септембра 2005. године.
Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе
следећа документа: молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној школи (оверена фотокопија), уверење о положеном
стручном испиту (оверена фотокопија), решење о упису
у комору или лиценцу о раду (оверене фотокопије), извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оверена фотокопија), уверење општинског суда да се не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци), лекарско уверење (не
старије од 6 месеци). У захтеву (молби) кандидат треба
да наведе документацију коју је доставио поводом огласа.
Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ Бујановац,
сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, у затвореној
коверти, или послати препоручено поштом на адресу: ДЗ
Бујановац, са назнаком „За оглас ________ (и називом
радног места за које се конкурише)“. Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац од XI/2018. године. Оглас је
објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике
Србије. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији НСЗ „Послови“. Изабрани и неизабрани кандидати биће писмено обавештени о резултатима огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Виша медицинска сестра/техничар у
поливалентној патронажи
у Служби за здравствену заштиту жена
и деце са поливалентном патронажом,
Одељење здравствена заштита жена и
поливалентна патронажа
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове
утврђене Правилником о организацији и систематизацији
послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.
169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020): високо образовање: на основним студијама првог степена (струковне/
академске) по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре, возачка дозвола Б категорије.

Доктор медицине - изабрани лекар за
одрасле
у Служби опште медицине са хитном
медицинском помоћи, санитетским
превозом, кућним лечењем и негом
(организованим у сменском раду), на
одређено време
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове
утврђене Правилником о организацији и систематизацији
послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.
169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020): високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи јавним огласом; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце издате од надлежне коморе / оверену фотокопију
решења о упису у именик коморе; уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); фотокопију личне карте или извод очитане личне
карте; фотокопију возачке дозволе Б категорије (за вишу
медицинску сестру/техничара), кратку личну и радну биографију (CV) са адресом и контакт телефоном и имејл-адресом. Описи послова за наведена радна места уврђени су
Правилником о организацији и систематизацији послова
Дома здравља Љубовија (са стационаром) број 169/2018,
448/2018, 114/19 и 703/2020, а кандидатима су доступни на
увид у просторијама правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром радним данима од 14 до 15 часова. Рок
за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа
за пријем у радни однос. Пријаве се подносе лично у просторијама Правне службе ДЗ Љубовија са стационаром, или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. У складу са чл. 9
став 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“,
96/2019), одлуку о избору кандидата, који су се пријавили
за наведена радна места, доноси директор ДЗ Љубовија са
стационаром. Уколико буде потребно кандидати који су се
јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.), о
чему се сачињава записник. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и обрађује правна
служба Дома здравља Љубовија са стационаром. Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 30
дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Одлука о
избору кандидата ће бити објављена на веб-страници Дома
здравља Љубовија са стационаром: www.dzljubovija.com.
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације на контакт телефон: 015/561-898
или лично у просторијама правне службе Дома здравља
Љубовија са стационаром. Са изабраним кандидатима
биће закључен уговор о раду у складу са Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017-ОУС, 113/2017 и 95/2018 - аут. тумачење)
и Посебним колективним уговор за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и
јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 96/2019).

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

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

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине у кућном лечењу
на одређено време, ради замене
запосленог за време обављања
специјализације, до његовог повратка
на рад, за рад у Служби за кућно лечење
и негу
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце
за рад или решења о упису у комору, возачки испит за Б
категорију. Кандидати који се пријављују на оглас достављају: пријаву на оглас; кратку биографију са адресом
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за
рад или решења о упису у комору; изјаву да су здравствено
способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију
извода из матичне књиге рођених; фотокопију возачке
дозволе. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима
који се јаве на оглас, ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.
О коначном избору кандидата одлучује директор. 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 наведени документ у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

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

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: основно образовање, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис
послова: предвиђен систематизацијом послова установе,
за послове са завршеном основном школом, спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са
просечном оценом током школовања, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду
послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних
уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена: Лекарско уверење којим се доказује
здравствена способност без ограничења за рад на радном
месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем
у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања
додатних релевантних података за доношење одлуке о
изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење
за кадровске и административне послове Опште болнице
Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу или доставити лично у Правну
службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и
непотпуна документација неће бити узета у разматрање
при избору кандидата. Јавни оглас је објављен и на интернет страници Министарства здравља, огласној табли и сајту
ОБ Петровац на Млави.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

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

2) Педијатријска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријска сестра техничар, положен стручни испит за звање педијатријска
сестра - техничар и поседовање лиценце или решења о
упису у комору.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс са
биографијом, оверена фотокопија дипломе о завршеној
школи, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, лиценца или решење о упису у комору (оригинал или оверена фотокопија), потврда о радном стажу
уколико је кандидат био у радном односу, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити
старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал
или фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из суда
(не старије од 6 месеци). Оверене фотокопије не могу бити
старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
са биографијом и потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за радно место ___________ редни број __________”.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, ЖикеПоповића 48

Доктор медицине
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине,
положен стручни испит за звање доктора медицине и поседовање лиценце или решења о упису у комору. Потребна
документација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, лиценца
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или решење о упису у комору (оригинал или оверена фотокопија), потврда о радном стажу уколико је кандидат био у
радном односу, извод из матичне књиге рођених (оригинал
или фотокопија која), уверење о држављанству (оригинал
или фотокопија), уверење из суда (не старије од 6 месеци). Оверене фотокопије не могу бити старије од 6 месеци.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом и
потребном документацијом доставити на горенаведену
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1
тел. 022/712-522
e-mail: info@domzdravljasid.org.rs

Доктор медицине
у Транзитно-прихватном центру Шид,
ангажован по уговору о привременоповременим пословима у трајању од 120
радних дана у календарској години
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни
испит, лиценца.

Доктор медицине
у Транзитно-прихватном центру
Принциповац, ангажован по уговору
о привремено-повременим пословима
у трајању од 120 радних дана у
календарској години
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни
испит, лиценца.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”, путем поште
или лично предати на писарницу ДЗ Шид. Уз пријаву на
оглас приложити: фотокопију дипломе, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, копију/очитану личну
карту, копију лиценце.

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

Медицинска сестра/техничар
на осталим болничким одељењима,
Одељење неурологије, 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 биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту, фотокопију радне књижице или другог доказа о
радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно
образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове на које се примају.
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.

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

Помоћни радник
(основна школа) на нези болесника
на осталим болничким одељењима, на
одређено време на период од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,

113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником
о унутрашњој организацији са систематизацијом радних
места Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за
заснивање радног односа за послове је: радно искуство у
здравственој установи у трајању од 6 месеци. Уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома завршене основне школе; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Као доказ о радном искуству (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба
да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО),
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим
се неће засновати радни однос. На радне односе засноване
по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у
јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког
центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса бити објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт
телефон 034/505-273. Пријаве се подносе лично затвореној
коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или
путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које
се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за радно место ______ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра/техничар
на интензивној нези нивоа 2, за рад у
Одељењу коронарна јединица у Служби
за интерну медицину, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Кандидати подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

2. Сервирка
за рад у Одсеку за серврање 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: средње образовање; изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана
ступања на снагу ове уредбе. Кандидати подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи са потврдм о радном
искуству на наведеним пословима, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме).
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Медицина / Ветерина / Индустрија и грађевинарство
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 документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком
“За оглас” са називом и редним бројем радног места за које
се конкурише, а на наведену адресу. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац.

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

Медицинска сестра/техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење
и здравствену негу и хигијенско
епидемиолошку заштиту, на одређено
време до повратка одсутног радника
Медицинска сестра/техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење
и здравствену негу и хигијенско
епидемиолошку заштиту, на одређено
време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посебни услови: средње образовање из области медицине; IV
степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар
општег смера, положен стручни испит; лиценца; возачка
дозвола Б категорије. Кандидати су обавезни да уз пријаву
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверен препис или фотокопију лиценце или решења о упису
у комору; оверену фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и писану изјаву да је кандидат активни возач; биографију са адресом и контакт телефон. Изабрани кандидат је
обавезан да приликом заснивања радног односа достави
уверење о здравственој способности. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас број 19/2020 са наведеним редним
бројем”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт
телефон: 018/804-256.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине специјалиста у
радиолошкој дијагностици
на одређено време због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: високо образовање медицински
факултет, специјализација из радиологије на интегрисаним
академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из радиологије, на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из радиологије, стручни испит;
лиценца и решење о упису у комору; специјалистички
испит. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са високом школом и специјализацијом из радиологије.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију дипломе о
положеном специјалистичком испиту, стручном испиту, оверену копију лиценце и решења о упису у комору, фотокопију
радне књижице или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена: Лекарско
уверење којим се доказује здравствена способност без огра-

Бесплатна публикација о запошљавању

ничења за рад на радном месту за које је расписан оглас тј.
у зони јонизирајућег зрачења, дужан је да достави кандидат
који буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве
и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних
релевантних података за доношење одлуке о изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске
и административне послове Опште болнице Петровац на
Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену
адресу или доставити лично у Правну службу ОБ Петровац
на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

АПОТЕКА „СМЕДЕРЕВО“
11300 Смедерево
Носилаца албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Фармацеутски техничар
на одређено време, по основу замене
запослене која се налази на боловању,
за рад у огранку Апотека „5. јун”
УСЛОВИ: завршена средња фармацеутска школа, IV степен средње стручне спреме, положен стручни испит, радно
искуство 1 година на пословима у области конкурса. Документација коју кандидати треба да приложе уз пријаву: CV
- биографија са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној средњој
школи (оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), фотокопију личне карте,
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци од
дана објављивања огласа), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци од дана објављивања огласа), доказ о
траженом радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице).
Приликом заснивања радног односа поред достављене
документације изабрани кандидати су дужни да доставе и
лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос, уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд),
фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Правна служба Апотекарске
установе Смедерево. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних информација. Одлука о
избору ће бити објављена на сајту Апотекарске установе
Смедерево, www.apotekasmederevo.co.rs, Особа за контакт
Којић Јелена, тел. 026/641-070. Пријаву са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу.

АПОТЕКА “МЕНТА”
31000 Ужице
тел. 065/338-8055
e-mail: majamenta@mts.rs

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА ЗА
МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ „Др ПЛУМ“
11070 Нови Београд, Данила Лекића 31
тел. 063/273-914

Ветеринарски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању,
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, познавање енглеског језика, пробни рад 6 месеци.
Пријаве слати на e-mail: drplumvet@gmail.com, у року од 30
дана од дана објављивања огласа.

Индустрија и грађевинарство
„ЕДЕПРО“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Краља Милутина 33

Радник у производњи
на одређено време, место рада Гроцка
15 извршилаца
УСЛОВИ: I - IV ниво квалификације, без обзира на радно
искуство. Трајање конкурса: до попуне. Контакт са послодавцем путем мејла: nemanja.ralevic@edepro.com и телефоном: 011/6149-240.

„МОДУЛОР“ ДОО
Земун
Београд, Николаја Салтикова 61
тел. 060/666-8219
e-mail: jjelaca@modulor.eco

Бравар
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
10 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним пословима.

Керамичар
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
10 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним пословима.

Зидар
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
15 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним пословима.

Фармацеутски техничар

Тесар
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
15 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар.

УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним пословима.

ОСТАЛО: Контакт телефон: 065/338-8055, контакт особа
Марија Буљугић e-mail: majamenta@mts.rs. Конкурс је отворен до попуне радног места.

Монтажер
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
15 извршилаца

Магистар фармације
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, магистар фармације.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним пословима.

Молер
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
10 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним пословима.
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Индустрија и грађевинарство

Гипсар
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
10 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним пословима.

Помоћни грађевински радник
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
20 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним пословима.

Фасадер
на одређено време од 24 месеца, место
рада: Београд, Нови Сад, Сремска
Митровица, Лапово, Мионица и Бочар
10 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним пословима.
ОСТАЛО: теренски рад, обезбеђен смештај; радно место
са повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до попуне.
Кандидати могу да се јаве на горе назначени телефон или
мејлом, особа за контакт: Jелена Јелача.

Послови у служби одржавања
на одређено време до 9 месеци,
због повећаног обима посла

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, радно искуство: небитно; пожељна возачка дозвола Б категорије - није услов; пожељно знање енглеског језика - није
услов. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Јела
Иванов.

Лозница, Градилиште бб
тел. 064/8559-515
е-mail: n.gacic@enikon.rs

Дипл. машински инжењер
на одређено време 6 месеци, могућност
заснивања радног односа на неодређено
време

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

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

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, дипл. машински инжењер
(без обзира на смер), без обзира на радно искуство. Додатна знања и вештине: обавезно поседовање лиценце 432
- одговорни извођач радова машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике
и хидроенергетике. Теренски рад. Трајање конкурса: до
30.11.2020. године. Лице за контакт: Ненад Гачић.

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

„ПРВИ ПАРТИЗАН“ АД УЖИЦЕ

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, без обзира на квалификацију и радно искуство; возачка дозвола Б категорије; рад на рачунару: MS Office (Word, Excel); руковање
алатом - пожељно; упорност, истрајност, самоиницијативност, тимски рад. Теренски рад, обезбеђени превоз и
смештај. Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати могу да се јаве на телефон послодавца, особа за
контакт: Тамара Јокић.

„ЛУКАЗ ГРАДЊА“ ДОО
Београд, Јована Рајића 5ц
тел. 060/444-6082
e-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Тесар
10 извршилаца
Армирач
10 извршилаца
Зидар
10 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно искуство. Конкурс је отворен до попуне радних места. Обезбеђен смештај.
Заинтересовани кандидати могу контактирати послодавца
путем телефона, особа за контакт: Весна Арсић.

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН“
Чачак, Краља Петра I 30
тел. 064/133-71-58, 032/34-13-68

Геодета за одржавање катастра
непокретности
пробни рад 1 месец
Опис посла: одржавање катастра непокретности.
УСЛОВИ: IV, V, VI или VII ниво квалификације геодетске
струке, независно од смера; радно искуство: небитно;
пожељна возачка дозвола Б категорије - није услов. Теренски рад, послодавац сноси трошкове превоза до 50 км
удаљености од Чачка. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт телефоне послодавца.
Лице за контакт: Милан Петронијевић.
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Послови књиговодства, рачуноводства и
финансија
на одређено време до 9 месеци,
због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: потребна квалификација: дипломирани економиста; потребно радно искуство на наведеним пословима;
познавање рада на рачунару.

„ЕНИКОН“ ДОО ЛОЗНИЦА

Опис посла: израда пројеката и израда реконструкције
појединих склопова и елемената; израда радионичке документације; детаљна разрада техничке документације и
одређивање технолошког поступка; прављење спецификације материјала за набавку; прављење спецификације
материјала и алата; учествовање у припреми за израду
понуда.

„КОНСТРУКТЕЛ“ ДОО БЕОГРАД

УСЛОВИ: потребна квалификација: мастер инжењер електротехнике или дипл.инж.електротехнике; са или без искуства на наведеним пословима; енглески језик, познавање
рада на рачунару.

31000 Ужице, Милоша Обреновића 2

Конструктор алата и машина
на одређено време до 9 месеци,
због повећаног обима посла
5 извршилаца
УСЛОВИ: потребна квалификација: мастер инжењер
машинства или дипломирани инжењер машинства;
пожељно радно искуство на наведеним пословима; пројектовање на рачунару, енглески језик.

Технолог у производњи
на одређено време до 9 месеци због
повећаног обима посла
3 извршиоца

Референт продаје
на одређено време до 9 месеци,
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Потребна квалификација: дипломирани економиста. Радно искуство: потребно радно искуство на наведеним пословима. Посебна знања: енглески језик, познавање
рада на рачунару
ОСТАЛО: 1. Заинтересовани кандидати су дужни да уз
пријаву на оглас доставе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и
имејл-адресом (CV), фотокопију личне карте, извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), писану сагласност написану у слободној форми и
потписану 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 стручна служба „Првог партизана” АД. Пре заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које
заснива радни однос, уверење да се против њега не води
кривчни поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Кандидати који испуњавају услове јавног огласа, могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација,
уколико је то важно за доношење одлуке о пријему. Рок за
пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу „Политика”. Пријаве
се шаљу поштом на адресу: „Први партизан” а.д. Ужице,
Милоша Обреновића 2, са назнаком „Пријава на јавни
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у
року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава,
а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб
страници „Првог партизана” а.д. Кандидати који не буду
изабрани, могу захтевати повраћај достављене документације. Особа за контакт задужена за давање обавештења о
јавном огласу је Бранимир Варагић, секретар Друштва, тел.
031/563-064 или моб. 063/494-083.

УСЛОВИ: потребна квалификација: мастер инжењер машинства или дипломирани инжењер машинства; пожељно радно искуство на наведеним пословима; познавање рада на
рачунару, енглески језик.

Пројектовање и одржавање
информационог система
на одређено време до 9 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: потребна квалификација: дипломирани инжењер
информационих технологија; обавезно радно искуство
на наведеним пословима; познавање рада на рачунару,
енглески језик.

Инжењер у лабораторији
на одређено време до 9 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: потребна квалификација: мастер инжењер технологије и металургије; пожељно радно искуство на наведеним
пословима; енглески језик, познавање рада на рачунару.

Послови у служби одржавања
на одређено време до 9 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: потребна квалификација: мастер инжењер машинства, процесна техника; са или без искуства на наведеним
пословима; енглески језик, познавање рада на рачунару.

Посао се не чека, посао се тражи
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Саобраћај и везе / Култура и информисање

Саобраћај и везе
„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ“ ДОО
Прокупље, Милана Јовановића 15
тел. 063/8624-748, 064/8744-377
е-mail: jelena.soldatovic@kprevoz.co.rs

Машиновођа
место рада и број извршилаца: Београд
(4), Нови Сад (4), Рума (2), Шид (2),
Панчево (2), Вршац (2), Суботица (2)
18 извршилаца
Опис посла: преглед и припрема вучног возила пре поласка, вожња по формираном путу вожње, сигналима и прописима, праћење рада и понашања воза у току кретања
вожње.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, железничка школа,
машиновођа електро вуче или машиновођа дизел вуче;
без обзира на радно искуство; основно познавање рада на
рачунару; возачка дозвола Б категорије.

Возовођа
место рада и број извршилаца: Београд
(3), Нови Сад (2), Рума (2), Шид (1),
Панчево (1), Вршац (1), Суботица (1)
11 извршилаца
Опис посла: пописивање воза у полазним станицама, проверава исправности товарених железничких кола и преузимање и сравњивање превозних исправа.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, железничка школа возовођа; без обзира на радно искуство; основно познавање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије.

Прегледач железничких кола
место рада и број извршилаца: Београд
(3), Нови Сад (2), Рума (2), Шид (1),
Панчево (1), Вршац (1), Суботица (1)
11 извршилаца
Опис посла: технички преглед железничких кола и возова,
утврђивање неисправности и оштећења на железничким
колима и одређивање правилних поступака са њима.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, железничка школа,
прегледач железничких кола, без обзира на радно искуство, основно познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, превоз и исхрана; теренски рад,
рад у сменама, ноћни рад; радна места са повећаним ризиком;
дужина радног времена 12 сати дневно. Трајање конкурса: до
31.12.2020. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да
доставе путем мејла или да се јаве на контакт телефоне, особе
за контакт: Јелена Солдатовић, Дејан Перић.

Култура и информисање
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“
23300 Кикинда
Трг српских добровољаца 57

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

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“
23300 Кикинда
Трг српских добровољаца 57

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом треба да испуњава и посебне услове: да има стечено
високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука и уметности на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, да има пет година радног

Бесплатна публикација о запошљавању

искуства у струци - да има три године радног искуства у
култури, да против њега није покренут кривични поступак
за дело које га чини недостојним за обављање дужности
директора, односно да правноснажном судском одлуком
није осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора установе, држављанство
Републике Србије, општа здравствена способност. Конкурсна пријава за избор кандидата за директора библиотеке
треба да садржи: предлог програма рада и развоја библиотеке за период од 4 године, оверену копију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми, потврду послодавца
којим се потврђује рад у области културе - у области претежне делатности библиотеке и др., биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност,
допунска знања и способности, са кратким прегледом остварених резултата у раду, уверење да против њега није
покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно да правноснажном судском одлуком није осуђен за кривично дело
које га чини недостојним за обављање дужности директора библиотеке (издато након објављивања конкурса), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о општој
здравственој способности (оригинал лекарског уверења),
изјаву кандидата да је упознат са општом документацијом
библиотеке, која се може преузети са сајта библиотеке.
Кандидат је дужан да достави контакт податке, број телефона, адресу и адресу електронске поште.

документација неће се враћати кандидатима. Сви изрази,
појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који
су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. Контакт особа за додатне информације: др Горан Шормаз, 011/2762-225, info@
ckvladadivljan.rs.

ОСТАЛО: Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаву са комплетном документацијом доставити у
наведеном року, лично или преопорученом пошиљком на
адресу: Народна библиотека „Јован Поповић“, Кикинда, Трг
српских добровољаца 57, у затвореној коверти са назнаком
„Пријава на јавни конкурс за именовање директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Управни одбор ће обавити разговор са кандидатима
који испуњавају услове из конкурса, а о датуму и месту разговора кандидати ће бити благовремено обавештени.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); диплому или уверење о стеченом образовању (оверена копија); исправе којима се доказује искуство у раду на
пословима из области културе (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено искуство у раду
на пословима из области културе); уверење да кандидат
није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе који није старији од 30 дана);
копију личне карте (ако је чипована доставити очитану);
лекарско уверење о општој здравственој способности
за рад (не старије од 3 месеца). Пријаве са комплетном
документацијом доставити у затвореној коверти на адресу
Центра за културу „Влада Дивљан“, Београд, Митрополита
Петра 8, први спрат - канцеларија број 24, са назнаком: „За
избор кандидата за послове - сарадник за унапређивање
делатности установе културе - пријава на конкурс (име и
презиме и број контакт телефона), не отварај“. Овај позив
се објављује на интернет презентацији Центра за културу
„Влада Дивљан“ и у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је
осам дана од дана објављивања јавног позива на интернет
презентацији Центра за културу „Влада Дивљан“. Пријаве
доставити поштом или лично (од 08.30 до 15.30 часова) на
горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Cа кандидатима чије су пријаве комплетне и уз које су приложени сви потребни докази, комисија образована решењем директора Центра за културу
„Влада Дивљан“ обавиће разговор, с тим што ће кандидати
о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве
телефона) које наведу у својим пријавама. Приликом разговора, кандидати ће бити упознати са детаљним описом
послова за конкретно радно место, у складу са важећим
актом о систематизацији. Одлука о избору кандидата биће
донета најдуже у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Кандидатима који нису изабрани биће
достављено писано обавештење. Приложена конкурсна
документација неће се враћати кандидатима. Сви изрази,
појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који
су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. Контакт особа за додатне информације: др Горан Шормаз, 011/2762-225, info@
ckvladadivljan.rs.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„ВЛАДА ДИВЉАН“

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2762-225
e-mail: info@ckvladadivljan.rs

Оператер биоскопа
УСЛОВИ: средња школа у четворогодишњем трајању; да је
кандидат пунолетни држављанин Републике Србије; знање
страног језика; знање рада на рачунару; да кандидат није
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци; најмање две године искуства у раду на
пословима из области културе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
диплома или уверење о стеченом образовању (оверена
копија); исправе којима се доказује искуство у раду на
пословима из области културе (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено искуство у раду
на пословима из области културе); уверење да кандидат
није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе који није старији од 30 дана);
копију личне карте (ако је чипована доставити очитану);
лекарско уверење о општој здравственој способности
за рад (не старије од 3 месеца). Пријаве са комплетном
документацијом доставити у затвореној коверти на адресу
Центра за културу „Влада Дивљан“, Београд, Митрополита Петра 8, први спрат - канцеларија број 24, са назнаком: „За избор кандидата за послове - оператер биоскопа
- пријава на конкурс (име и презиме и број контакт телефона), не отварај“. Овај позив се објављује на интернет
презентацији Центра за културу „Влада Дивљан“ и у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
јавног позива на интернет презентацији Центра за културу „Влада Дивљан“. Пријаве доставити поштом или лично (од 08.30 до 15.30 часова) на горе наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Cа кандидатима чије су пријаве комплетне и уз које
су приложени сви потребни докази, комисија образована
решењем директора Центра за културу „Влада Дивљан“
обавиће разговор, с тим што ће кандидати о датуму и
времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Приликом разговора,
кандидати ће бити упознати са детаљним описом послова
за конкретно радно место, у складу са важећим актом о
систематизацији. Одлука о избору кандидата биће донета
најдуже у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидатима који нису изабрани биће
достављено писано обавештење. Приложена конкурсна

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„ВЛАДА ДИВЉАН“

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2762-225
e-mail: info@ckvladadivljan.rs

Сарадник за унапређивање делатности
установе културе
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама (основне академске / специјалистичке струковне студије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да је
кандидат пунолетни држављанин Републике Србије; знање
страног језика; знање рада на рачунару; да кандидат није
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци; најмање две године искуства у раду на
пословима из области културе.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„ВЛАДА ДИВЉАН“

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2762-225
e-mail: info@ckvladadivljan.rs

Организатор програма
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама (основним академским / основним струковним студијама) у обиму од 180
ЕСПБ бодова; на студијама у трајању до три године (виша
стручна спрема), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да је кандидат
пунолетни држављанин Републике Србије; знање страног
језика; знање рада на рачунару; да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци; најмање три године искуства у раду на пословима
из области културе; возачка дозвола Б категорије.
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Наука и образовање
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); диплому или уверење о стеченом образовању (оверена копија); исправе којима се доказује искуство у раду
на пословима из области културе (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено искуство
у раду на пословима из области културе); уверење да
кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене
евиденције надлежне полицијске управе који није старији од 30 дана); копију личне карте (ако је чипована
доставити очитану); копију возачке дозволе; лекарско
уверење о општој здравственој способности за рад (не
старије од 3 месеца). Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти на адресу Центра за културу „Влада Дивљан“, Београд, Митрополита
Петра 8, први спрат - канцеларија број 24, са назнаком:
„За избор кандидата за послове - организатор програма
- пријава на конкурс (име и презиме и број контакт телефона), не отварај“. Овај позив се објављује на интернет
презентацији Центра за културу „Влада Дивљан“ и у
публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је осам дана од дана
објављивања јавног позива на интернет презентацији
Центра за културу „Влада Дивљан“. Пријаве доставити
поштом или лично (од 08.30 до 15.30 часова) на горе
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Cа кандидатима чије су пријаве
комплетне и уз које су приложени сви потребни докази, комисија образована решењем директора Центра за
културу „Влада Дивљан“ обавиће разговор, с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на
контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама. Приликом разговора, кандидати ће бити упознати
са детаљним описом послова за конкретно радно место,
у складу са важећим актом о систематизацији. Одлука
о избору кандидата биће донета најдуже у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидатима који нису изабрани биће достављено писано
обавештење. Приложена конкурсна документација неће
се враћати кандидатима. Сви изрази, појмови, именице,
придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени
у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола. Контакт особа за додатне информације:
др Горан Шормаз, 011/2762-225, info@ckvladadivljan.rs.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
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Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16

Редовни професор за ужу научну област
Екологија, биогеографија и заштита
животне средине
на Катедри за екологију и географију
биљака у Институту за ботанику и
Ботаничкој башти „Јевремовац“
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за
коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање сметње
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и остали
услови утврђени чланом 85 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу научну област
Екологија, биогеографија и заштита
животне средине
на Катедри за екологију и географију
биљака у Институту за ботанику и
Ботаничкој башти „Јевремовац”, на
одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 или академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације, смисао за наставни рад,
непостојање сметње из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању и остали услови утврђени чланом 84 Закона о
високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом
дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви Факултета на наведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
11050 Београд, Учитељска 58
тел. 011/2884-265

Оглас објављен 11.11.2020. у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Оглас објављен 4. новембра 2020. године, у публикацији „Послови“ број 906 (страна 18), поништава
се за радно место: наставник у звање доцента за
ужу научну област Визуелна истраживања и архитектонска графика, на Департману за архитектуру,
на одређено време од 5 година.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Визуелне комуникације и
архитектонска графика
на Департману за архитектуру,
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), чланом 74 Законa о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20
- др. закон), Статутом Универзитета у Београду („Гласник
УБ”, бр. 201/18, 207/19, 2013/20, 2014/20 и 217/20), Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр.
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ”,
бр. 200/17 и 210/19), Статутом Универзитета у Београду Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18),
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Факултету (“Сл. билтен
АФ”, бр. 120/19) и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду

- Архитектонском факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17).
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена
копија уверења о држављанству, подносе се на адресу:
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар
краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РУДОВЦИ”
11566 Рудовци
Душана Петровића Шана 4
тел. 011/8192-220

Наставник разредне наставе
у подручној школи у Малим Црљенима,
на одређено време преко 60 дана,
до повратка одсутног запосленог са
функције
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спреме
према Правилнику о степену и врести образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, сви кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
1. стечено одговарајуће образовање за наставника у основној школи: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске струдије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у прородици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете (одштампати га и приложити школи), кандидати су обавезни да приложе: 1) оверену фотокопију
диоломе о завршеном факултету; 2) оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (уколико га кандидат поседује); 3 уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверене копија, не старије од 6 месеци); 4. доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у прородици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
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 кандидате није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 5. доказ
да против кандидата није покренут кривични поступак за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (потврда/уверење
из надлежног суда, оригинал или оверену фотокопију, не
старије од шест месеци); 6. доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стакли на тим
језицима). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана биће упућени на психолошку процену способности
за рад се децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
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Наука и образовање
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве доставити
лично или путем поште на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
телефон: 011/8192-220.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950
e-mail: osntsekretarijat@gmail.com

Оглас објављен 14. 10. 2020. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радна места: наставник
разредне наставе, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, 1 извршилац;
наставник информатике и рачунарства, на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства; наставник српског језика, на одређено
време до краја школске године.

матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија).
Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом подноси се приликом пријема
у радни однос. Пријаве послати поштом (са назнаком за
које радно место се конкурише) или их доставити на адресу
школе, а ближе информације се могу добити на број телефона: 011/2731-495. Рок за пријављивање је осам дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

Редовни професор за ужу научну област
Општа филозофија
предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања Филозофија
психологије и образовања

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉИЦА МАРИЈА“

Редовни професор за ужу научну област
Општа филозофија
предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања Античка
филозофија

Наставник математике

Ванредни професор за ужу научну
област Италијански језик
на одређено време од пет година

11212 Овча - Београд, Михаја Еминескуа 65
тел. 011/2731-495

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: висока
стручна спрема на основу чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18 и 11/19), Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Краљица Марија“, посебни услови из
Закона о основама система образовања и васпитања, члан
139 („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019, 6/2020).

Ванредни професор за ужу научну
област Општа психологија
на одређено време од пет година

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
радну биографију; доказ о стручној спреми (оверена копија
дипломе, доказ о броју бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и професионалне праксе);
уверење о неосуђиваности издато од МУП-а; уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија).
Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом подноси се приликом пријема
у радни однос. Пријаве послати поштом (са назнаком за
које радно место се конкурише) или их доставити на адресу
школе, а ближе информације се могу добити на број телефона: 011/2731-495. Рок за пријављивање је осам дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

Доцент за ужу научну област Етнологија
- антропологија
са 15% радног времена, на одређено
време од пет година
6 извршилаца

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно
до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

Ванредни професор за ужу научну
област Општа историја новог века
на одређено време од пет година
Ванредни професор за ужу научну
област Археологија
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област
Археологија
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира, способност
за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Општа
филозофија
на одређено време од три године
предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања на античкој
филозофији, средњовековној
филозофији, нововековној филозофији,
немачкој филозофији 18. и 19. века и
савременој филозофији 19, 20. и 21.
века)

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: висока
стручна спрема на основу чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18 и 11/19), Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Краљица Марија“, посебни услови из
Закона о основама система образовања и васпитања, члан
139 („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019, 6/2020).

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филозоф који је назив дипломирани стекао у складу са правилима
студија која су важила до 10.09.2005. године; или лице које
је уписало докторске студије филозофије и на претходно
завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање осам и које показује смисао за наставни
и научни рад; или лице које је уписало докторске студије
филозофије, без претходно завршених мастер студија,
односно које је стекло стручни назив дипломирани у одговарајућој научној области и основне студије завршило са просечном оцениом најмање осам; VII/2 степен стручног образовања и коме је прихваћена тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
радну биографију; доказ о стручној спреми (оверена копија
дипломе, доказ о броју бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и професионалне праксе);
уверење о неосуђиваности издато од МУП-а; уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија); извод из

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета.
Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним
подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених
радова и остала пратећа документација) доставити на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Бесплатна публикација о запошљавању

АКАДЕМИЈА
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО
ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
Београд, Хајдук Станка 2

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Архитектура
на одређено време од три године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава и услове предвиђене чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18,
67/2019 и 6/2020 - др. закон) и услове предвиђене општим
актом Академије којим се регулише избор у звање наставника и сарадника, односно завршене студије другог степена на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму; сваки од претходних нивоа
студија завршен са просечном оценом најмање 8; статус
студента на студијама трећег степена - докторским студијама; кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању, кандидат мора поседовати склоности и
способност за наставни рад утврђене у складу са општим
актом Академије.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију, списак радова и оверене фотокопије диплома и друге доказе о испуњености свих других услова предвиђених Законом и општим
актом Академије, на адресу: Академија техничко-уметничких струковних студија Београд, Одсек Висока грађевинско-геодетска школа Београд, Хајдук Станка 2. Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Особа за контакт: Урош Радованчев.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ
И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Јеврејска 24
тел. 011/2643-390

Оглашава радна места за (ре)избор у звање и
заснивање радног односа наставника на
неодређено или одређено време од 5 (пет)
година за уже научне области:
Општи менаџмент
3 извршиоца
Производно-услужни менаџмент
Економија и финансирање
Пословна и међународна економија
Примењена математика
Информатика
5 извршилаца
УСЛОВИ: Услови за избор наставника прописани су Законом о високом образовању, Статутом и општим актима
Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова и др.), достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ
ОШТЕЋЕНОГ ВИДА
„ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“
Чистачица
у посебним условима рада
5 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање. 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, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), кандидати морају да испуњавају
услове прописане чланом 139 Закона о основама система
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Наука и образовање
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020)
и Правилником о организацији и систематизацији послова
и радних места у Школи за ученике оштећеног вида „Вељко
Рамадановић“ у Земуну, и то да: 1) имају одговарајуће
образовање - завршена основна школа; 2) имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 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. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, биографију (CV)
са контакт подацима, доказ о одговарајућем образовању:
оверен препис/фотокопију сведочанства/уверења о завршеном основном образовању, уверење о неосуђиваности извод из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена
копија) - не старије од 6 месеци, уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија) - не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија) - издат на прописаном обрасцу са холограмом.
Доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који
се упућују на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима којима се
доказује испуњеност услова доставити поштом или лично на адресу: Школа за ученике оштећеног вида „Вељко
Рамадановић“, 11080 Земун, Цара Душана 143, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс - за радно место
чистачица у посебним условима рада“. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати 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 („Сл. гласник РС“, бр. 87/18).

ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
„ПОЛИТЕХНИКА“
11080 Земун, Ауто-пут 18

Педагог
на одређено време ради замене
директора школе у првом мандату
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
1) да имају одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020
и 15/2020); 2) да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем
остварују образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја кандидати достављају
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потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу школе: „Политехника“ - школа за
нове технологије, Ауто-пут 18, Земун. Уз пријаву потребно
је доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених,
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о
неосуђиваности издато од стране МУП Републике Србије и
уверење о држављанству. Фотокопије докумената морају
бити оверене. Оригинали уверења не смеју бити старији од
6 месеци. Доказ да има одговарајућу психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Расписује конурс за избор:
1. Наставника у звање ванредног
професора за ужу уметничку област
Индустријски дизајн
на период од пет година
2 извршиоца
2. Наставника у звање ванредног
професора за ужу уметничку област
Примењено вајарство
на период од пет година
3. Наставника у звање ванредног
професора за ужу уметничку област
Примењена графика
на период од пет година
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која
испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника
и сарадника на универзитету донете од стране Националног савет за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених
уметности у Београду. Учесници конкурса подносе: пријаву
на конкурс у три штампана примерка, оверену фотокопију
или оверен препис дипломе у једном примерку, уверење
надлежног органа да правоснажном пресудом нису осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској
установи (члан 72 став 4 Закона о високом образовању),
радну биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета у рубрици Документа) у три штампана примерка, електронску форму обрасца 2 на једном CD-у, пет до 10 оригиналних радова и пројеката достављених у електронској
форми на 4 CD-а, за: радно место ванредног професора за
ужу уметничку област Индустријски дизајн, радно место
ванредног професора за ужу уметничку област Примењено вајарство, радно место ванредног професора за ужу
уметничку област Примењена графика, потписани списак
приложене документације и радова приложених у електронској форми у три примерка. Образац 2 и Минимални
услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу
уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016, бр. 03-28/2-2
од 27.09.2016, бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016, бр. 03-28/7-1 од
16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018) налазе се са сајту
Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација и радови подносе се Правној служби Факултета
примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, у термину од 10 до 13 часова. За додатне информације контакт
тел. 060/5207-721.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету; за редовног професора
може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно које има најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи, има научни назив доктора
наука; има научне, односно стручне радове објављене
у научним часописима или зборницима, са рецензијама;
има и више научних радова од значаја за развој науке у
ужој научној области објављених у међународним или
водећим домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат студија, патент оригинални метод, и сл.), односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима; има и
већи број научних радова који утичу на развој научне
мисли у ужој области објављених у међународним или
водећим домаћим часописима, са рецензијама, већи број
научних радова и саопштења изнетих на међународним
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или
монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка
на факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер академским студијама и способност
за наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни су
да уз пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом
научном називу доктора наука из одговарајуће научне
области, биографију, списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област Софтверско
инжењерство
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област Управљање
системима
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8,
односно које има најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи, има научни назив доктора
наука; 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 стеченом
научном називу доктора наука из одговарајуће научне
области, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област
Математичке методе у менаџменту и
информатици
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област
Индустријско и менаџмент инжењерство
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.
Заинтересовани кандидати су дужни да уз пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија
са просечном оценом или о стеченом академском називу
магистра; потврду о уписаним докторским студијама; за
студенте са завршеним магистарским студијама - потврду о
прихваћеној теми докторске дисертације; биографију, списак радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну област
Математичке методе у менаџменту и
информатици
на одређено време од 1 године

Редовни професор за ужу научну област
Електронско пословање
са 30% радног времена

Сарадник у настави за ужу научну област
Информациони системи
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија који је студије првог степена
студија завршио са просечном оценом најмање 8. Заинтересовани кандидати су дужни да уз пријаву приложе:
диплому о завршеним студијама првог степена студија са
просечном оценом; потврду да је студент мастер академских или специјалистичких студија и биографију.
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Наука и образовање
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.

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

11000 Београд, Војислава Илића 78
тел. 011/380-7744

11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/2080-512

Наставник предметне наставе - историја
са 60% радног времена

Предавач за ширу научну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област Интернет
технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: ВСС, дипломирани историчар. Досатавити:
попуњен пријавни образац - формулар, објављен на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању у складу са
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама члан 2 став 1 тачка 10 историја. („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 14/2020); оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; лекарско
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; оверену фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије; доказ, не старији од шест месеци, да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица, или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; доказ о познавању српског језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат
који није стекао диплому на српском језику, а доказ о
томе треба да буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената. Право
учешћа на конкурсу имају сви кандидати који испуњавају услове из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама члан 2 став 1 тачка 10 историја („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, број 8/2015, 11/2016,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 14/2020).
Учесници конкурса уз горе наведену документацију достављају школи ради утврђивања листе: потврде, односно уверења о радном ангажовању у образовању, о просечној оцени у току студирања и на дипломском испиту
(уколико иста нису уписана у обрасцу издате дипломе,
о оствареним ЕСПБ бодовима или уверење са факултета о положеним испитима из психологије, педагогије
и методике и потврду о радном стажу у образовању, о
положеном испиту за лиценцу за наставника, о савладаности програма за наставника - извештај). Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а наведену потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, у затвореној
коверти достављају школи у року од осам дана од дана
објављивања огласа на наведену адресу, са назнаком
„За конкурс“ или директно школи, сваког радног дана
од 11 до 13 часова. Да би се пријава сматрала потпуном кандидат је дужан да уз пријаву достави сва документа од 1 до 7, осим документа под тачком 4, који је
дужан да приложи само кандидат који буде изабран и
достави школи у року од седам дана од дана пријема
обавештења о избору, а у супротном школа ће изабрати
кандидата који је следећи на листи. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон
за контакт: 011/380-7744.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: за избор у наставничко звање (и запослење
на радном месту) предавач за ширу научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област
Интернет технологије и подаци о потребној стручној
оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку:
кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван
за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању; стечен научни назив магистра наука или
најмање стручни назив специјалисте академских студија,
из научне, односно стручне, области за коју се бира у
звање, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом 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 (нострификован) у Републици
Србији; кандидат мора поседовати склоности и способности за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности
Академије, односно Високе школе струковних студија за
информационе и комуникационе технологије у Београду;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена
доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног подмлатка; кандидат мора имати објављена најмање два научна, односно стручна рада у међународним,
односно домаћим научним, реферисаним часописима или
зборницима са научних, односно стручних скупова, са
рецензијама, из научне, односно стручне области за коју
се бира; кандидат мора имати најмање пет референци из
научне, односно стручне области за коју се бира, између
следећих референци: научни, односно стручни радови
објављени у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних, односно стручних
скупова, са рецензијама; објављени уџбеник, практикум,
приручник, збирка задатака, монографија, прегледни
чланак, учешће у развоју нових производа или битних
побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења; најмање две
године радног искуства у настави са студентима у високом
образовању или најмање пет година радног искуства на
стручним пословима примерено области за коју се бира.

Сарадник у настави за ширу научну
област Електротехничко и рачунарско
инжењерство и Организационе науке,
ужа област Интернет технологије
на одређено време од једне године
УСЛОВИ: за избор у сарадничко звање (и запослење на
радном месту) сарадник у настави за ширу научну област
Електротехничко и рачунарско инжењерство и Организационе науке, ужа област Интернет технологије и подаци
о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у
изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4
Закона о високом образовању; завршене основне студије
на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму са просечном оценом најмање 8;
кандидат мора имати статус студента на студијама другог
степена - мастер академским студијама или мастер струковним студијама у области за коју се бира; кандидат мора
поседовати склоности и способност за наставни рад; ако је
кандидат лице које је раније обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег
наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи
за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, односно Високе школе
струковних студија за информационе и комуникационе технологије.

Сарадник у настави за ширу научну
област Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област Интернет
технологије
на одређено време од једне године
УСЛОВИ: за избор у сарадничко звање (и запослење на
радном месту) сарадник у настави за ширу научну област
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област
Интернет технологије и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за
кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; завршене основне студије на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму
са просечном оценом најмање 8; кандидат мора имати статус студента на студијама другог степена - мастер академским студијама или мастер струковним студијама у области
за коју се бира; кандидат мора поседовати склоности и способност за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког
рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, односно Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије.
ОСТАЛО: Подаци о месту рада: послови свих радних места,
односно свих наставничких и сарадничких звања у погледу којих се расписује овај конкурс, обављаће се у седишту
Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, Београд, Република
Србија. Подаци о року у коме се подносе пријаве и адреси
на коју се подносе пријаве на конкурс: пријаве на конкурс у
погледу свих наставничких и сарадничких звања у погледу
којих је расписан овај конкурс, могу се поднети најкасније у
року од десет дана, рачунајући од дана објављивања овог
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве на конкурс се могу предати лично,
искључиво радним данима (понедељак - петак) од 10 до 14
часова, или послати путем поште, на адресу: Висока школа
за информационе и комуникационе технологије, Здравка
Челара 16, 11000 Београд. Пријаве послате поштом морају
стићи у Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и биће
одбачене. Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве на
овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене. Лично име
и контакт подаци лица задуженог за давање обавештења
о конкурсу: Владимир Лужњанин, адреса е-поште: vladimir.
luznjanin@ict.edu.rs, Здравка Челара 16, Београд. Подаци о
пријави на конкурс и доказима који се прилажу уз пријаву:
пријава на овај конкурс мора обавезно да садржи: податке
неопходне за идентификовање наставничког или сарадничког звања (односно радног места) за које кандидат конкурише, што подразумева обавезно навођење назива наставничког, односно сарадничког звања за које се конкурише
и редног броја под којим је у овом конкурсу наведено и
податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује). Уз пријаву
на овај конкурс се обавезно достављају и следећи докази: уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за
напред наведена кривична дела (из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању). Уколико кандидату уверење о неосуђиваности не буде издато до затварања овог конкурса,
кандидати приликом пријаве на конкус достављају потврду
да су поднели захтев за издавање тог уверења, док само
уверење о неосуђиваности треба да доставе без одлагања,
а морају га доставити најкасније до дана заснивања радног односа; оверене фотокопије високошколских исправа о стеченом степену потребног, односно одговарајућег
високог образовања, који је прописан као услов за избор
у наставничко односно сарадничко звање за које се конкурише. Подносе се оверене фотокопије диплома са свих
нивоа студија које је кандидат завршио; уверење високошколске установе о томе да кандидат има статус студента
који је прописан као услов за избор у сарадничко звање
за које се конкурише (за звање сарадника у настави статус студента на мастер студијама); извод из матичне књиге
рођених (или оверену фотокопију); уверење о држављанству (или оверену фотокопију); радна биографија (CV) и
одговарајуће доказе који потврђују наводе из биографије;
ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад,
одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну оцену
укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада
(потврда образовне установе на којој је кандидат обављао
досадашњи наставни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета и слично); одговарајуће доказе о
објављеним радовима, када је објављивање одређеног
броја радова наведено као услов; одговарајуће доказе о
поседовању захтеваног радног искуства; ако такви дока-
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зи постоје, одговарајуће доказе о поседовању захтеваних
референци, односно о поседовању захтеваних стручних
знања, вештина, односно компетенција, када је то наведено као услов (лиценце, сертификати, уверења, потврде и
слично). Подаци о месту и дану када се очекује да ће започети провера оспособљености, знања и вештина, односно
компетенција кандидата у изборном поступку, ако се таква
провера буде спроводила: процена испуњености општих и
посебних услова за избор у наставничко или сарадничко
звање у погледу којих се расписује овај конкурс, вршиће
се на основу доказа које кандидати прилажу уз пријаву на
конкурс и у складу са Правилником о избору и ангажовању
наставника и сарадника Академије. Кандидат који поднесе
благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и
за кога се, на основу доказа приложених уз пријаву на овај
конкурс, утврди да испуњава потребне услове за избор у
звање у погледу кога конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном времену одржавања провере оспособљености, поседовања тражених знања и вештина, односно
компетенција, уколико је потребно да се таква провера
одржи.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „20. ОКТОБАР“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 138
тел. 011/6156-059

Конкурс објављен 23.09.2020. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

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

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

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

Наставник математике
са 70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована
решењем директора школе. Поред услова прописаних
чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17
и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава прописане услове о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник Републике
Србије - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-
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I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019 и 2/20).
Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно
да у радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом, и то да: 1. има одговарајуће образовање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са Законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије, 5. зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 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 прописано
је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке струковне студије) и то:
(1) степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 године; Лице из става 1 тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Уз пријавни
формулар на конкурс доставити: оригинал/оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању/ уверења за кандидате којима диплома још није издата, оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6
месеци од дана објављивања конкурса, оригинал/оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (са холограмом), оригинал/оверену фотокопију уверења да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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 - не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса (уверење
из МУП-а), оригинал/оверену фотокопију доказа о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад подноси само кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику; доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат прибавља пре закључења уговора о
раду. Пријавни формулар са потребном документацијом
кандидати достављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Пољопривредно-хемијска школа,
Милоша Обреновића 90, 11500 Обреновац, са назнаком:
„За конкурсну комисију - не отварај“ или лично у просторијама секретаријата школе. Пријава треба да буде разумљива и да садржи: тачно назначено радно место за које
се конкурише, име и презиме, адресу, контакт телефон,
имејл-адресу (уколико је кандидат поседује) и својеручни
потпис подносиоца пријаве. Конкурс спроводи конкурсна
комисија именована од стране директора школе у року од
8 дана од дана истека за пријем пријава. Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Након пријема резултата
психолошке процене, конкурсна комисија у року од осам
дана сачињава листу кандидата који испуњавају све услове
за рад, са којима обавља разговор, и у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима доноси решење
о избору кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Додатне информације о
конкурсу могу се добити на број телефона: 011/8721-375.

www.nsz.gov.rs

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКОВИЦА“
11090 Београд
Славољуба Вуксановића 22

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018 - др. закон, 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 затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; као и да је стекао одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) на студијама другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) на студијама другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2.
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. 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. Дужност директора предшколске установе може да
обавља лице које има: одговарајуће образовање из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за васпитача или стручног сарадника, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које
има: одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да има положен
испит за директора (лиценца за директора). Изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност.
ОСТАЛО: Доставити: пријавни формулар, биографију са
кратким прегледом кретања у служби и прегледом програма рада установе, доказ да кандидат поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотокопију
дипломе), доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању српског
језика (достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику, у том случају
кандидат доставља писани доказ да је положио српски
језик по програму високошколске установе - оригинал или
оверену фотокопију), потврду о радном стажу - најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања,
сходно члану 140 став 1 и 2 или најмање 10 година рада
у предшколској установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, сходно
члану 140 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (оригинал); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
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и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење/потврда из МУП-а, не
старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење/
потврда, не старије од шест месеци); доказ да је држављанин Републике Србије, не старије од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију - не старије
од шест месеци); доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља
кандидат пре закључења уговора о раду (оригинал или
оверена фотокопија); доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал или оверену фотокопију); пријава која не садржи доказ о положеној обуци
и испиту за директора неће се сматрати непотпуном, па
ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за
директора у законском року, комисија ће ценити и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); кандидат који је претходно обављао дужност директора предшколске установе
дужан је да достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Кандидат попуњава пријавни формулар (образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
установи. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о
кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, контакт
телефон). Пријава са потребном документацијом подноси
се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора предшколске установе”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Документација се може доставити лично или поштом на горе
наведену адресу. Предшколска установа нема обавезу да
пријављеном кандидату враћа документацију.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД”
11210 Београд, Панчевачки пут 39
тел. 011/2712-715

Секретар школе
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос за наведено радно место су прописани чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018- други закони, 10/2019 и 6/2020).
ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни формулар
који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја - http://
www.mpn.gov.rs - достављају: оверену фотокопију
дипломе о стечном образовању у складу са чланом 132
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- други закони,
10/2019 и 6/2020), где се наводи да секретар мора да
има образовање из области правних наука у складу са
чланом 140 став 1 овог закона; потврду да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ
да кандидат зна српски језик; доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (изабрани кандидат доставља приликом закључења уговора о раду). Подносе се оверене
фотокопије или оригинали докумената. Пријава обавезно мора бити потписана и садржати контакт кандидата.
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе о познавању
прописа у установи образовања и васпитања, мотивацији и компентенцијама за рад са ученицима и познавању наставног предмета. Конкурсна комисија доноси
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решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Потребна документа доставити поштом или лично на горе наведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у листу
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање.

БОР
СРЕДЊА ШКОЛА

Кладово, Младости 1
тел. 019/803-443
e-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД“

Наставник хемије
на одређено време ради замене преко
60 дана, до повратка запослене са
боловања

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, замена
директора школе током трајања првог
мандата

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/20) и то да: 1) имају одговарајуће високо образовање (чл.
140 ЗОСОВ и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама - “Сл. гласник
РС”, бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20,
15/20) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Сл. гласнику - Просветни гласник”, бр. 15/13,
11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20); 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије;
5) да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, и уз одштампан и
попуњен пријавни формулар достављају школи (Конкурсној комисији) следећу документацију: 1) диплому о стеченом високом образовању, 2) доказ о неосуђиваности - кандидати прибављају сами из полицијске управе према месту
рођења, 3) држављанство Републике Србије, 4) извод из
матичне књиге рођених, 5) одштампане податке из важеће
личне карте, 6) писмени доказ (уверење или сертификат)
да су положили испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, којим камдидат потврђује
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад,
тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао
на страном језику, 7) доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима, кандидати прибављају и достављају школи, након избора, а пре закључења уговора
о раду. Пријаву са документацијом кандидати треба да
доставе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на
адресу: Средња школа Кладово, Младост 1, 19320 Кладово.
Уколико кандидат подноси копије наведених докумената,
исте морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи
Комисија именована од стране директора школе по поступку који је регулисан чланом 154 ЗОСОВ-а („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20). По извршеном
избору, односно након доношења решења о избору кандидата од стране конкурсне комисије, кандидати ће бити
писмено обавештени, како би, у случају да су незадовољни решењем конкурсне комисије, у законском року могли
да искористе своје право на правну заштиту. Ближа обавештења могу се добити и путем телефона школе: секретаријат школе - 019/803-335 и директор - 019/803-443.

11210 Београд, Панчевачки пут 39
тел. 011/2712-715

УСЛОВИ: за пријем у радни однос за наведено радно место
су прописани чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020).
ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни формулар који
преузимају са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја - http://www.mpn.
gov.rs - достављају: оверену фотокопију дипломе о стечном
образовању у складу са чланом 4 Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама где се наводи да послове стручног сарадника - педагога може обављати: 1. дипломирани педагог; 2. професор
педагогије; 3. дипломирани школски психолог - педагог; 4.
дипломирани педагог - мастер; 5. мастер педагог; потврду да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ
да кандидат зна српски језик; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (изабрани кандидат доставља приликом закључења уговора о раду). Подносе се оверене фотокопије или
оригинали докумената. Пријава обавезно мора бити потписана и садржати контакт кандидата. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе о познавању
прописа у установи образовања и васпитања, мотивацији
и компентенцијама за рад са ученицима и познавању
наставног предмета. Конкурсна комисија доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Потребна документа доставити поштом или лично на горе наведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Наставник у звање ванредни професор
за ужу научну област Математичка
анализа са применама
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор математичких
наука или докторат наука из уже научне области за коју се
наставник бира. Поред наведених услова кандидати треба
да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (број III-01-523/43
од 16.07.2020. године и измене и допуне бр. III-01-871/18
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Наука и образовање
од 29.10.2020. године) и Правилником о критеријумима за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III01-523/44 од 16. јула 2020. године и допуна бр. III-01-871/19
од 29.10.2020. године). Пријава на конкурс садржи: име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе
о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије
диплома о претходно завршеним степенима студија, списак
научних и стручних радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закон) и чл. 135
ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу (доступно на
www.kg.ac.rs - Избори у звања - Документи за заснивање
радног односа и стицање звања наставника), утврђена је
обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова,
као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом
8 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу,
доставља у електронском облику, на начин утврђен наведеним упутством. Пријаву са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у
Чачку, 32000 Чачак, Светог Саве 65. Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на
интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.
Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се
не враћају.

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

Наставник у звање ванредни професор
за ужу научну област Дидактика са
методиком
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: научни назив доктора дидактичко-методичких
наука и остали услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању („Службени глансик РС“, 88/17, 27/18 др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закони), Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01523/43 од 16.07.2020. године, Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу,
број III-01-523/44 од 16.07.2020. године (оба правилника
доступна су на сајту Универзитета у Крагујевцу https://
www.kg.ac.rs/dokumenti.php на картици Универзитета
прописи, избори у звање наставника), као и непостојање
сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.
Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије
диплома као доказ о одговарајућој стручној спреми и завршеним претходним степенима студија, извод из матичне
књиге рођених, уверење од ржављанству (не старије од 6
месеци), биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених научних, односно стручних радова, доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став
4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и у електронском облику, на начин утврђен
Упутством за примену начин достављања попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање, које је саставни део
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу,
број III-01-523/43 од 16.7.2020. године. Рок за подношење
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“
23320 Чока, Бранка Радичевића 11
тел. 0230/471-505

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
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88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закон
и 6/2020), као и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 108/2015). Дужност директора школе може да обавља лице које има: 1.
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога (наставник
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета). Изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
дужност директора основне школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона
за наставника основне школе, односно лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, 2. дозволу за рад наставника и
стручног сарадника, 3. обуку и положен испит за директора установе, 4. најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 5. психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, 6. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 7. има држављанство Републике Србије,
8. зна српски језик. Изабрани директор који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност. Директору који не
положи испит за директора у року од две године од дана
ступања на дужност престаје дужност директора. Докази
о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс за избор директора, заједно са
потребном документацијом, доставља се школи. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси: 1) биографске
податке, односно радну биографију; 2) оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона о
основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, за педагога и психолога; 3) оригинал или
оверену фотокопију дозволе за рад наставника и стручног
сарадника (испит за лиценцу, односно стручни испит); 4)
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора установе
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у
обавези да у законском року положи испит); 5) оригинал
или оверену фотокопију уверења да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс); 6) оригинал или оверену фотокопију доказа
о најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврде, решења, уговори или други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
7) оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-

них 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 - издато од полицијске управе и
суда (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс); 8) оригинал или оверену фотокопију доказа да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела из чл. 7 став 4 Правилника
о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања, (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); 9) оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); 10) извод из матичне књиге рођених - оригинал; 11)
доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику) - оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 12) доказе
о резултату стручно-педагошког надзора - извештаји просветног саветника, оверена фотокопија (уколико је вршен
стручно-педагошки надзор над радом кандидата од стране
просветног саветника, кандидат је дужан да извештај истог
достави); 13) уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе дужно је
да поред доказа из тачке 12) достави и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија). Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Пријава се сматра
потпуном уколико садржи све доказе којима се потврђује
испуњеност услова за избор директора прописаних чл. 139
и чл. 140 став 1 и 2, а изузетно и став 3 Закона, а који су у
конкурсу наведени у делу услови за избор директора. Рок
за подношење пријава на конкурс за избор директора школе је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 0230/471-505.
Пријава се подноси на адресу школе, са назнаком „Конкурс
за избор директора“.

ОШ „1. ОКТОБАР“
23316 Башаид, Војвођанска 65
тел. 0230/468-033

Наставник предметне наставе математика
са 66,66% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113 и
95/18 - аутентично тумачење), кандидати треба да испуњавају 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):
1) да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/2012 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020);
2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе - физика
са 60% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113 и
95/18 - аутентично тумачење), кандидати треба да испуњавају 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):
1) да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
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Наука и образовање
и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/2012 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020);
2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете), а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Докази о
испуњавању услова: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
потписана биографија кандидата, оригинал/оверена копија
дипломе, оригинал/оверена копија уверења о држављанству, оригинал/оверена копија (не старија од 6 месеци)
уверења о неосуђиваности, доказ о познавању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад уколико је неопходан (уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику). Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве
је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Након
утврђене испуњености услова за пријем у радни однос,
кандидати који су изабрани упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. По достављеном извештају са кандидатима ће се обавити разговор.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Татјана
Кнежевић, секретар, 0230/468-033. Адреса на коју се подносе пријаве: 23316 Башаид, Војвођанска 65, са назнаком
„За конкурс“.

ОШ „МИЛИОВОЈ ОМОРАЦ“
23323 Иђош, Миливоја Оморца 40
тел. 0230/65-209
e-mail: osidjos@mts.rs

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020; у даљем
тексту: Закон) - члан 122 став 2 Закона, а које има одговарајуће образовање за наставника, педагога и психолога
основне школе из члана 140 ставова 1 и 2 Закона, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог (члан 122 став 5 Закона), а изузетно ако се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност
директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за
наставника основне школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (члан 122 став 6 Закона). Чланом 141 став 9 Закона утврђено је да ближе услове у погледу степена и врсте образовања наставника, васпитача,
стручног сарадника, сарадника у предшколској установи
који остварује различите програме, педагошког и андрагошког асистента и помоћног наставника, програм обуке за
оспособљавање наставника, стручног сарадника и андрагошког асистента за рад са одраслима и програм обуке за
педагошког асистента, прописује министар. 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, 8/2020 и 16/2020,
у даљем тексту: Правилник) донетим од стране министра,
прописани су степен и врста образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, број 108/2015; у даљем
тексту: Правилник о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања), уређени су ближи
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услови за избор директора установа образовања и васпитања - директора предшколске установе и директора
основне и средње школе. Доказивање постојања услова: 1.
да има образовање из члана 139 став 1 и члана 140 ставови
1 и 2 Закона - доказује се подношењем оверене фотокопије
дипломе, односно уверења о стеченом високом образовању у степену и врсти из Правилника. Лица која су образовање стекла 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 или су
образовање стекли у систему војног школства или у
иностранству, као доказ о испуњености услова у погледу
стеченог образовања, достављају оверену фотокопију
решења министарства надлежног за послове образовања
(члан 143 Закона); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима из члана
139 став 1 тачка 2) Закона - доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије лекарског уверења
надлежне службе медицине рада пре закључења уговора о
раду (члан 6 Правилника о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања); 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 став 1 тачка 3) Закона - доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије уверења надлежне службе Министарства
унутрашњих послова, надлежног основног суда и привредног суда (члан 2 став 1 тачке 4) и 5) и члан 7 Правилника о
ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања; доказ који кандидат поднесе на конкурс не
може бити старији од дана објављивања конкурса); 4. да је
држављанин Републике Србије из члана 139 став 1 тачка 4)
Закона - доказује се подношењем оригинала или оверене
фотокопије уверења о држављанству издато на обрасцу
након 01.01.2019. године; 5. да зна српски језик као језик на
којем остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став
1 тачка 5) Закона - лица која су одговарајуће образовање
стекла на српском језику подносе доказ као за тачку 1, а
уколико одговарајуће високо образовање није стечено на
српском језику доставља се оверена фотокопија потврде/
уверења да је лице стекло средње, више или високо образовање на српском језику или је положило испит из језика
по програму одговарајуће високошколске установе (члан
141 став 7 Закона); 6. да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника из члана 122 став 5 Закона
- доказује се подношењем оверене фотокопије дозволе за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7. да има
обуку и положен испит за директора установе из члана 122
став 5 Закона - доказује се подношењем оверене фотокопије уверења о положеној обуци и испиту за директора
(изабрани директор који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року до две године од дана ступања
на дужност (члан 122 став 9 Закона), а директору који не
положи испит за директора у року од две године од дана
ступања на дужност, престаје дужност директора (члан 122
став 10 Закона); 8. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања из члана 122 став 5 Закона
- доказује се подношењем потврде/уверења или овереном
фото-копијом истих издатим од стране послодаваца код
којих је обављао напред наведене послове. Осим напред
наведене документације на конкурс уз пријаву кандидат
доставља и извод из матичне књиге рођених на обрасцу
издатом након 01.03.2010. године, односно његову оверену
фотокопију за кандидате који су променили презиме односно име после издавања дипломе и биометријски очитану
личну карту, односно фотокопију обе стране личне карте
уколико иста није издата са чипом. Осим утврђивања
испуњености услова за избор директора, Комисија цени и
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) - члан 123 став 14
Закона - те уколико је у раду кандидата таквог надзора
било, кандидат треба да достави и извештај, односно оверену фото-копију извештаја просветног саветника. Уколико
се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања - члан 123 став 15 Закона. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона,
дужност директора може да обавља и лице које има образовање из члана 140 став 3 Закона - наставник предметне
или разредне наставе, дозволу за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у установи образовања након стеченог одговарајућег образовања

(члан 122 став 6 Закона). Предност за избор директора
установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области образовања (члан 5 Правилника о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања). Кандидат за
директора установе образовања и васпитања не може да
оствари предност приликом избора ако је у току избора
утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Кандидати уз пријаву својеручно потписану достављају: преглед кретања у служби, биографске податке
и податке о стручним и организационим способностима и
конкурсну документацију наведену овим конкурсом у четири примерка (два примерка чине оригинали или фотокопије наведене документације које је оверио јавни бележник
и два примерка обичних фотокопија оверених примерака),
путем поште на адресу: Основна школа „Миливој Оморац“,
Миливоја Оморца 40, 23323 Иђош или лично на напред
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Неблаговремена пријава је пријава која је поднета након истека рока
на који је конкурс објављен. Непотпуна пријава је она
пријава која не садржи тражену конкурсну документацију.
Конкурсна документација се не враћа. Лице надлежно за
контакт са кандидатима је координатор комисије, секретар
установе, на број телефона: 0230/65-209.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „МИЛАН РАКИЋ“
Бабин Мост
38213 Прилужје

Наставник предметне наставе српског
језика
на одређено време ради замене
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са породиљског одсудства
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, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142
и 144 Закона о основама система образовања и васпитања
(даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 1 подтачка а) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем.
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (члан 142 став 1
Закона). Ово образовање наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из члана
142 став 1 Закона. 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 устано-
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ви), 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача
и стручног сарадника са радним стажом стеченим 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 (најдуже 2 године
од дана заснивања радног односа у установи), 4. сарадник
у предшколској установи (ако има образовање из члана 142
Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни
наставник. Потребна стручна спрема је: 1. српски језик: 1)
професор српског језика и књижевности, 2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика, 4) професор српске
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 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 српскохрватског језика са
источним и западним словенским језицима, 12) професор
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 југословенске књижевности са страним језиком, 15) дипломирани
филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, 17) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине, 18) професор српског језика и српске књижевности, 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 књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер професор
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност, компаративна књижевност са теоријом књижевности, 22) професор српскохрватског језика и
књижевности, 23) мастер филолог из области филолошких
наука, 24) професор југословенске књижевности и српског
језика, 25) мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући премет). Кандидат треба и: 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно
достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем
високом образовању, А) оверену фотокопију дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, Б) доказ о
образовању из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа или оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу - за оне
кандидате који то поседују), 3. уверење о држављанству оригинал или оверена фотокопија, 4. доказ да није осуђиван (из МУП-а), 5. лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке
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процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа за наставника предметне наставе - српски језик у продуженом боравку,
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе:
ОШ „Милан Ракић“, Бабин Мост, 38213 Прилужје, са назнаком: „За конкурс“. У обзир ће се узети само благовремене и
потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се
управи школе школе на телефон: 045/530-209.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са породиљског одсудства
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 11/2019): да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије)
и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета;
б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима којсу уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника васпитача и стручних сарадника, и то: професор
разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс поднети: попуњен и одштампан формулар на
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - пријавни формулар, оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде, уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из психологије и педагогије
или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), за оне који ово образовање
поседују; за они који не поседују, Закон сходно члану 142
став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а - од
надлежне полицијске управе, уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), не старији од шест месеци. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или слати на адресу ОШ „Милан Ракић“,
Бабин Мост, 38213 Прилужје, са назнаком „Конкурс за
наставника разредне наставе”, на горенаведену адресу. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. За све информације позвати број телефона:
045/530-209.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ МИЛУТИН“
38205 Косовска Грачаница
тел. 038/64-079

1. Наставник технике и технологије
2. Наставник информатике
за 12 часова наставе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање
према члану 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 други закон, 10/2019, 27/2018 - други закон и 6/2020), односно по Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи. У погледу осталих
услова за заснивање радног односа, кандидат треба да
испуњава опште услове прописане у члану 139 Закона о
основама система образовања и васпитања. Потребна документација: уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
оверена фотокопија дипломе, уверење о неосуђиваности,
уверење да кандидат није под истрагом, фотокопија или
очитана лична карта. Рок за пријаву: 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈА“ СРБИЦА
Село Бање, Светог Николе 19
38334 Осојане

Васпитач
на одређено време преко 60 дана,
замена одсутне запослене
УСЛОВИ: одговарајућа стечена стручна спрема стечена на
студијама другог степена за тражено занимање (мастер
академске студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; или висока
стечена стручна спрема на основним студијама за васпитача, по прописима који су уређивали високо образовање,
пре 10. септембра 2005. године; стечено образовање на
српском језику, на коме се остварује васпитно-образовни рад установе или положен испит из српског језика са
методиком, по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидат треба и да: поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати по објављивању конкурса достављају
следећу документацију: пријаву лично потписану на одштампаном обрасцу, који се преузима са сајта Министарства просвете; оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној
спреми; извод из матичне књиге рођених, у оригиналу и не
старији од шест месеци; уверење о држављанству Републике
Србије, у оригиналу и не старије од шест месеци; уверење о
неосуђиваности од надлежне полицијске управе у оригиналу
и не старије од три месеца; фотокопију личне карте или очитан препис; краћу радну биографију у писаној форми. Кандидат, уколико буде коначном одлуком установе изабран за
извршиоца, пре него што потпише уговор о раду доставља
и лекарско уверење, у оригиналу и не старије од месец дана.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана јавног објављивања у
публикацији „Послови“ НСЗ. Пријаве са траженом документацијом доставити на адресу: Предшколска установа „Маја”
Србица, Село Бање, Светог Николе 19, 38334 Осојане.

К РА Г У Ј Е В А Ц
УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
„НАША МЛАДОСТ“
34220 Лапово, Михајла Пупина 2
тел. 034/850-096

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за
обављање послова и потребне документације, кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној страници Министарства просвете, науке и технолош-
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Наука и образовање
ког развоја. Кандидати, поред напред наведеног, морају
испуњавати и остале услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и
то: одговарајуће образовање: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), све
из области педагогије или високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године (оверена копија дипломе или оверена копија
уверење о завршеном високом образовању, уверење не
старије од 6 месеци) - доказ о испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс; доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
- доказ о испуњености услова подноси се пре закључења
уговора о раду; да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод из казнене евиденције МУП-а издат
након објаљивања конкурса) - доказ о испуњености услова
подноси се уз пријаву на конкурс; да има држављанство
Републике Србије (уверење, не старије од шест месеци)
- доказ о испуњености услова подноси се уз пријаву на
конкурс; извод из матичне књиге рођених (уверење, не
старије од 6 месеци) - доказ о испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс; доказ о познавању језика
на коме се остварује васпитно-образовни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику
- доказ о испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у
обзир. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор установе, у складу са законом и општим актом
установе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу: Установа за децу предшколског
узраста „Наша младост“, 34220 Лапово, Михајла Пупина 2.
Ближе информације могу се добити на број: 034/850-096.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДА ШУБАКИЋ“
34230 Гружа
тел. 034/515-507

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за избор директора школе треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, као
и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/2015). За директора школе може да буде изабрано
лице: које има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога, стечено на:
1) студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука уз
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета,
2) основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; које има психичку, физичку и
здравствену способност за рад децом и ученицима; које
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; које није осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; против кога није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога за напред наведена дела; које има држављанство
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Републике Србије; које зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; које има најмања осам година радног искуства у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
које има дозволу за рад (лиценцу) наставника или стручног
сарадника; које има обуку и положен испит за директора
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност, због чега се пријава таквог кандидата без овог доказа неће сматрати непотпуном).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (на трајном обрасцу или
оверена фотокопија); доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену санкцију и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(извод из казнене евиденције МУП-а, издат после објављивања конкурса, оригинал или оверена фотокопија); доказ
да нису осуђивани правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење/потврда привредног суда, издата после објављивања конкурса, оригинал или оверена фотокопија); потврду/уверење
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом (издато после објављивања конкурса, оригинал или оверена фотокопија); доказ
о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику); оверену фотокопију документа
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
за рад наставника, односно стручног сарадника; оверену
фотокопију дозволе за рад, односно лиценцу за директора
установе (уколико је кандидат поседује); потврду о радном
искуству на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (оверену фотокопију извештаја просветног саветника) или потписану изјаву кандидата да није
имао стручно-педагошки надзор у раду, дату под кривичном и материјалном одговорношћу; уколико је кандидат
претходно обављао дужност директора установе, дужан је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија
извештаја о спољашњем вредновању школе, уколико га
је било); радну биографију; програм руковођења школом; доказе о поседовању организационих способности
(уколико их кандидат има). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима лекарско уверење, доставља се пре ступања на дужност
директора. Фотокопије доказа који се подносе при конкурисању морају бити оверене од стране надлежних органа,
у супротном неће се узимати у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета у
року утврђеном у конкурсу, ако последњи дан рока пада
у дане викенда или на дан државног празника или у неки
други дан када Основна школа „Рада Шубакић”, Гружа, не
ради, рок истиче првог наредног радног дана. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се
захтевају у конкурсу. Школа примљену документацију не
враћа кандидатима, већ доставља министру ради избора
директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријава се
може поднети лично у просторијама школе или препорученом поштом са назнаком „Пријава на конкурс за избор
директора”, на адресу: Основна школа „Рада Шубакић”,
34230 Гружа. О резултатима конкурса кандидат ће бити
обавештен након пријема решења о именовању директора
школе од стране министра просвете, науке и технолошког
развоја. Ближе информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе, на број телефона: 034/515-507, од 8 до
14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ”
34321 Десимировац бб
тел. 034/561-539

Наставник математике
на одређено време, замена директора у
првом мандату, са 22% радног времена,
за рад у матичној школи у Десимировцу
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 054/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18),
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18 др. закони, 10/19 и 6/20) и то да: има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 2 став 1 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 2/17, 13/18 и 11719
(доказ о испуњености овог услова подноси се уз пријаву
на конкурс); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености
овог услова подноси се пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без озира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ о испуњености овог услова подноси се уз пријаву на конкурс); да има држављанство Републике Србије (доказ о испуњености овог услова подноси се
уз пријаву на конкурс); да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (доказ о испуњености
овог услова подноси се уз пријаву на конкурс). Кандидати попуњавају пријавни фолмулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни
формулар са званичне интернет странице потребно је да
кандидат достави школи: кратку биографију (CV) и податке
о професионалном развоју; оригинал или оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал
или оверен препис/фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење о неосуђиваности - основни суд и
уверење о некажњавању - МУП, не старије од 6 месеци);
потврду одговарајуће установе да је положио испит из српског језика (осим кандидата који су средње, више или високо образовање стекли на српском језику, што се доказује
оригиналом или овереним преписом/фотокопијом дипломе
за наведени ниво образовања); доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
прилаже изабрани кандидат пре закључивања уговора о
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата у
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене,
непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС“, бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом
траженим документима и доказима о испуњавању услова
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу: ОШ „Сретен Младеновић“, 34321 Десимировац
бб, са назнаком „За конкурс - наставник математике”. Особа
за контакт: секретар школе, телефон: 034/561-539.

Посао се не чека,
посао се тражи
25.11.2020. | Број 909 |

27

Наука и образовање

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

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу
научну област Дечја и превентивна
стоматологија
на неодређено време или одређено
време 5 година
УСЛОВИ: доктор стоматологије, високо образовање стечено на студијама трећег степена (докторске академске студије по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године), односно стечен назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Генетика
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. септембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

Наставник у звању ванредног професора
или доцента за ужу научну област
Радиологија
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. септембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Дечја и превентивна
стоматологија
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор стоматологије, високо образовање стечено на студијама трећег степена (докторске академске студије, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа
здравствена специјализација. 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
Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних органа да
нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним
прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона 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 заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и:
биографију, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења
којима се потврђује стручна спрема, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, уверење
суда да против кандидата није покренута истрага и да није
подигнута оптужница, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком 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
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и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа 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.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Физиологија
на одређено време 3 године
УСЛОВИ: магистар фармације или доктор медицине, стечен статус студента треће године докторских студија, сваки
од претходних степена студија завршен са просечном оценом најмање 8, смисао за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Радиологија
на одређено време 3 године
УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента треће
године докторских студија, сваки од претходних степена
студија завршен са просечном оценом најмање 8, смисао
за наставни рад; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

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

УСЛОВИ: магистар фармације, стечено високо образовање
интегрисаних академских студија, укупна просечна оцена
најмање 8. 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 Крагујевцу, који доказују
потврдама надлежних органа да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017),
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним
докторским студијама у текућој школској години, оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује
стручна спрема, уверење полицијске управе да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, уверење суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација у складу са упутством које се
налази на страници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су
у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт
диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

К РА Љ Е В О

УСЛОВИ: мастер професор физичког васпитања и спорта,
стечен статус студента треће године докторских студија,
сваки од претходних степена студија завршен са просечном
оценом најмање 8, смисао за наставни рад. 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 Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних органа да нису осуђивани за кривична дела прописана
наведеним прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења којима се
потврђује стручна спрема, уверење полицијске управе да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, уверење суда
да против кандидата није покренута истрага и да није
подигнута оптужница, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација у складу са упутством које се налази на страници Факултета http://www.
medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви
кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања.

Сарадник у настави за ужу научну област
Физиологија
на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, стечено високо образовање
интегрисаних академских студија, укупна просечна оцена
најмање 8.

Сарадник у настави за ужу научну област
Хирургија
на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, стечено високо образовање
интегрисаних академских студија, укупна просечна оцена
најмање 8.

Сарадник у настави за ужу научну област
Фармацеутска биотехнологија
на одређено време 1 година
УСЛОВИ: магистар фармације, стечено високо образовање
интегрисаних академских студија, укупна просечна оцена
најмање 8.

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

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА”
36204 Лађевци
тел. 036/851-448

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене преко 60
дана, до повратка одсутне запослене са
породиљског одсудства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања (“ Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: чл.
139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана:да има одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 1)
подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020). Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/13, 2/16, 11/16 2/17, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се
изводом из казнене евиденције, коју прибавља кандидат
у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе; да има држављанство Република Србије;
(доказује се уверењем о држављанству у оригиналу или
овереној копији не старије од 6 месеци); да зна језик
на коме се остварује образовно - васпитни рад (српски
језик). Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да
доставе само они кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази у
делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију)
дипломе о завршеном образовању; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или
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оверена копија); извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе након објаве конкурса. Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за
рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса а пре закључења уговора о
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се
на процену психофизичке способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” поштом на
адресу ОШ „Драган Ђоковић Уча” Лађевци бб, 36204
Лађевци или лично радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
са неовереном документацијом неће се разматрати. За
додатне информације обратити се секретаријату школе
на телефон: 036/851-448.

ОШ “МИЛУНКА САВИЋ”
36206 Витановац
тел. 036/5871-587, 871-399

Наставник физике
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31. августа текуће
школске године, са 30% радног времена
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем
у радни однос прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и члана 3 тачка 8
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20); образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; да има психичку и физичку здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја) кандидат доставља:
кратку биографију; оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању са исправом којом се доказује да
је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу у оригиналу или овереној фотокопији; уверење о
држављанству у оригиналу или овереној фотокопији (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених у
оригиналу или овереној фотокопији; уверење МУП-а да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа); здравствено уверење
(подноси се пре закључења уговора о раду); уколико
кандидат није стекао образовање на српском језику, у
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по прогаму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављиваља огласа у публикацији „Послови” на адресу школе,
са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Достављена документација се не враћа. Ближе информације могу се
добити на телефон: 036 5871-587, од секретара школе.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

КРУШЕВАЦ
ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“

37230 Александровац, Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, у
издвојеним одељењима школе у Плочи и
Плешу, са 30% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и
6/20) и то: поседовање одговарајућег високог образовања
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1)
на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске
студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, као и поседовање степена и врсте образовања из члана 3 став 1 тачка
13 и 14 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10, 16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 16/20) за наведена радна места; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидати попуњавају пријавни формулар-образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет
странице потребно је да кандидат достави: кратку биографију, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику);
уверење да кандидат није осуђиван - оригинал не старији
од 6 месеци. Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Одлука о избору кандидата донеће Конкурсна комисија након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року прописаним
Законом о основама система образовања и васпитања.
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
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Одштампани пријавни формулар са траженим доказима о испуњавању услова
за заснивање радног односа доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Аца Алексић“ у Александровцу, Јаше Петровића 6, 37230 Александровац, са назнаком на коверти: „Пријава на конкурс“ или
донети лично у просторије школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе или путем
телефона: 037/3552-151.

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“
37230 Александровац
Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Наставник технике и технологије са
60% радног времена и наставник
информатике и рачунарства са 40%
радног времана
за рад у матичној школи у
Александровцу и издвојеним одељењима
у Плочи и Горњем Ратају, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, замена до истека мандата
директора у првом мандатном периоду
1 извршилац
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно
је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20)
и то: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1)
на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске
студије (студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године), као и поседовање степена и врсте
образовања из члана 3 став 1 тачке 13 и 14 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10, 16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18
и 11/19, 2/20, 8/20) за наведена радна места; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидати попуњавају пријавни формулар
- образац на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне
интернет странице потребно је да кандидат достави: кратку биографију, уверење о држављанству, не старије од 6
месеци, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о знању српског језика (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику);
уверење да кандидат није осуђиван, оригинал не старији
од 6 месеци. Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата
донеће конкурсна комисија након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року прописаном Законом о
основама система образовања и васпитања. 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 пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Одштампани пријавни формулар са траженим доказима о испуњавању услова за заснивање радног
односа доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: ОШ „Аца Алексић“ у Александровцу,
Јаше Петровића 6, 37230 Александровац, са назнаком на
коверти: „Пријава на конкурс“ или донети лично у просторије школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе или путем телефона: 037/3552-151.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БИСЕРИ“
37240 Трстеник, Радоја Крстића бб
тел. 037/711-134

Васпитач
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: 1. има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године или на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање са звањем васпитач; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на
сајту, http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију;
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
или уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 5.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу,
пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом.
Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној
коверти са назнаком „За конкурсну комисију“.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: 1. да има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године
или више образовање са звањем васпитач; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати су
дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен
и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја - део Ново на сајту, http: //www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 3. оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или
уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 5.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
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фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 7. лекарско
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом. Пријавни формулар са документацијом слати
препорученом поштом или доставити лично у установу,
у затвореној коверти са назнаком: „За конкурсну комисију“.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има:
1. одговарајуће образовање - средњу медицинску школу васпитачког смера - медицинска сестра васпитач; 2.
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра
се својеручно потписана пријава која садржи: потпуну
личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом образовању; извод из матичне
књиге рођених (са холограмом); уверење о држављанству РС; уверење да кандидат није осуђиван (уверење
МУП-а); пријавни формулар (образац) кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, део “Ново на сајту” на адресу: http:
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR
ZA KONKURISANjE.doc. Кандидати подносе документа у
оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци).
Потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставити установи. Пре закључења уговора о раду
кандидат доставља доказ којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом.
Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидатау
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима, а по добијању резултата психолошке процене
способности за рад са децом. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа. Документација се
шаље на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”,
или се предаје лично секретару установе.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, а најкасније до
31.08.2021. године
3 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има:
1. одговарајуће образовање - средњу медицинску школу васпитачког смера - медицинска сестра васпитач; 2.
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра
се својеручно потписана пријава која садржи: потпуну
личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом образовању; извод из матичне
књиге рођених (са холограмом); уверење о држављанству РС; уверење да кандидат није осуђиван (уверење
МУП-а); пријавни формулар (образац) кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, део “Ново на сајту” на адресу: http:
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR
ZA KONKURISANjE.doc. Кандидати подносе документа у
оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци).
Потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставити установи. Пре закључења уговора о раду
кандидат доставља доказ којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом.

Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима, а по добијању резултата психолошке процене
способности за рад са децом. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа. Документација се
шаље на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“,
или се предаје лично секретару установе.

Домар и домар-возач
на одређено време до 31.08.2021. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршено средње образовање, возачка дозвола
одговарајуће категорије.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и посебне услове: да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад у установи, што документују здравственим
уверењем при заснивању радног односа/приликом потписивања уговора о раду; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву доставити: диплому о завршеној средњој школи
(оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ о општој здравственој
способности, уверење да лице није осуђивано и да се не
води истрага. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања
огласа. Захтеви са потребном документацијом достављају
се на горе наведену адресу.

Спремачица
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и посебне услове: да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад у установи, што документују здравственим
уверењем при заснивању радног односа/приликом потписивања уговора о раду; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије. Уз захтев за
радно место доставити: диплому о завршеној средњој школи (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ о општој здравственој способности, уверење да лице није осуђивано и да се не води
истрага. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања огласа.
Захтев са потребном документацијом доставља се на горе
наведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА - БРУС
37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/3825-167

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена и врсте образовања према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама, кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене чл. 140 и 139 Закона
о основама система образовња и васпитања: 1. да има
одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
да је извршена психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да има знање српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад; 6. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
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Наука и образовање
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интерент страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања - уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим за
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим
језицима). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана се упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити лично или путем препоручене поште,
на горе наведену адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАХУЉИЦЕ”
37220 Брус, Јосипа Панчића бб
тел. 037/3826-527

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће образовање (средње образовање у трајању
од четири године, образовни профил медицинска сестра
- васпитач); 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни формулар који се преузима на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, личну и
радну биографију са важећом адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); уверење, односно извод из казнене евиденције
МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
доставити поштом на горенаведену адресу, или лично, у
установи. Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови”.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-658

Оглас објављен у 18.11.2020. године у публикацији “Послови” исправља се у делу који се односи
на проценат радног времена за радно место: професор економске групе предмета на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана,
уместо 50% радног времена треба да стоји 70%
радног времена. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 30

1. Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2. Наставник хемијске технологије
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
3. Наставник филозофије
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана са 36, 57%
радног времена
УСЛОВИ: да кандидати поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 10/2019 и 6/20) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада хемија неметали и графичарство и
Правилника о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама („Сл. гл РС- Просветни
гласник“ бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 8/17, 4/18, 13/18 и
2/20), да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примања и давања мита, за кривична дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да знају
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању; доказ о
неосуђиваности за кривична дела и о непостојању дискриминаторног понашања из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(извод из казнене евденције МУП-а Републике Србије
не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ одговарајуће високошколске установе о познавању језика
на којем се изводи образовно -васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику (оригинал или оверена фотокопија) и кратку радну
биографију. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
из члана 139 став 1 тачка 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, доставља се пре закључења
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор, а избор се врши у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања.
У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве
доставити Секретаријату школе лично или путем поште
на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Педагошки асистент
на одређено време, за школску
2020/2021. годину, тј. до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: Кандидат за радно место педагошког асистента 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
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање - члан
139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020); да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да
познаје ромски језик за рад са децом, ученицима и породицама из ромске заједнице, 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 установи образовања и васпитања - http://
www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати достављају: уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или
оверена копија (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених са холограмом; оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем 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 програму 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 дискриминаторног понашања у складу са чл. 139
став 1 тачка 3) Закона - уверење из надлежне полицијске
управе (не старије од 6 месеци); доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно). Напомена: доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је
дужан да достави пре закључивања уговора о раду. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве са
потребном документацијом достављају се на адресу школе у затвореној коверти, лично или поштом, са назнаком
„Конкурс за радно место педагошког асистента“, на адресу
школе: ОШ „Радован Ковачевић - Максим”, Цара Душана 76, 16230 Лебане. Пожељно је да кандидати у пријави
наведу контакт телефон. Све потребне информације могу
се добити код секретара школе, на телефон: 016/846-256.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Наставник предметне наставе географије
са 17,50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у територијално
издвојеним одељењима у Лебану
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању: Поред општих услова за заснивање радног односа из
члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17), кандидат треба да
испуњава и посебне услове предвиђене одредбама чл. 139,
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - I и II др.
закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и то: професор
географије; дипломирани географ; професор географије и
историје; дипломирани професор биологије и географије;
дипломирани професор географије и информатике; професор биологије-географије; професор физике-географије;
професор географије-информатике; дипломирани професор географије-мастер; мастер географ; мастер професор
географије; мастер професор биологије и географије; мастер професор географије и информатике; дипломирани
географ-просторни планер; лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани мастер треба да имају
завршене основне академске студије студијског програма:
географија, дипломирани географ, професор географије,
двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примања мита или
давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе; против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство РС; да зна српски језик,
односно да је стекао средње, више или високо образоване
на српском језику или да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; да
има савладан програм обуке за оспособљавање директора,
наставника, стручног сарадника и андрагошког асистента
за рад са одраслима „Интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног основног образовања
одраслих“ - Модул 1 Основне андрагошке вештине и Модул
2 Обука наставника за остваривање наставног плана и програма за ФООО - географије (изабрани кандидат који нема
савладан програм обуке биће дужан да савлада програм у
законском року).
ОСТАЛО: Потребна документа која кандидат треба да приложи уз пријаву: попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; пријава која треба да садржи биографију кандидата (између осталог и податке: презиме и име, име оца,
име мајке, девојачко презиме мајке, јединствени матични
број грађана, адресу становања, место рођења, девојачко
презиме и контакт телефон); диплома о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверена фотокопија.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије студијског програма географија: дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије
биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике. Лица из претходног става уз пријаву
достављају доказе о стеченом одговарајућем образовању
и то: диплому о стеченом образовању мастер, односно
дипломирани мастер, оригинал или оверена фотокопија
и диплома о стеченом образовању основне академске студије, оригинал или оверена фотокопија и диплома о стеченом образовању основне академске студије, оригинал
или оверена фотокопија; уверење надлежног МУП-а којим
кандидат доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и да није
утврђено дискриминаторно понашање, оригинал или оверена фотокопија, не старије од дана објављивања конкурса; уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија; доказ да је стекао обра-
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зовање на српском језику или је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе
(диплома издата на српском језику која се прилаже као
доказ сматра се доказом о знању српског језика). Кандидати који образовање нису стекли на српском језику знање
српског језика доказују потврдом одговарајуће високошколске установе да су положили испит из српског језика,
оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге
рођених на трајно важећем обрасцу, оригинал или оверена
фотокопија; доказ о савладаном програму обуке за оспособљавање директора, наставника, стручног сарадника и
андрагошког асистента за рад са одраслима: „Интегрални
програм обуке за остваривање програма ФООО“, Модул 1.
Основне андрагошке вештине и Модул 2. Обука наставника
за остваривање наставног плана и програма за ФООО-географије- оригинал или оверена фотокопија (пријава које
не садржи наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року савлада програм обуке); доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности (лекарско уверење) за рад
са децом и ученицима се доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање (благовременом пријавом сматраће се пријава која је предата у року
утврђеном конкурсом, а потпуном пријавом сматраће се
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове назначене у конкурсу). Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа неће се узети у разматрање. Сви изрази, појмови,
именице и глаголи који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
зенског пола. Пријаву са доказима о испуњености услова
конкурса доставити лично школи, радним даном од 09.00
до 12.00 часова или препорученом пошиљком на адресу:
Школа за основно образовање одраслих „Доситеј Обрадовић“, Влајкова 24, 16000 Лесковац, са назнаком „Конкурс
за наставника географије“. Пријаве са достављеном документацијом се не враћају и задржавају се у архиви школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна Служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. О времену и месту
психолошке процене кандидати ће бити обавештени телефоном који су навели у пријави. Конкурсна комисија школе
обавља разговор са кандидатима са листе који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Разговор ће се обавити
у просторијама школе, а о времену обављања разговора
кандидати ће бити обавештени телефоном који су навели у пријави. Пријављени кандидати писмено ће бити
обавештени о избору кандидата у складу са законом. Све
информације о конкурсу могу се добити лично у школи или
на тел. 016/215-771.

СТШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-205

Професор енглеског језика
са 22,22% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: ВСС, високо образовање. Кандидати морају да
испуњавају прописане услове предвиђене Законом о раду,
Законом о основама система образовања и васпитања и то:
да имају одговарајуће образовање (високо образовање) у
складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да имају држављанство Републике Србије; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да знају српски језик на којем се остварује образовно-вапитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Конкурс траје 8 дана
од дана јавног оглашавања, а кандидати уз пријавни формулар који се преузима и попуњава на званичној интернет
страници Министарства и доставља школи, достављају и
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом образовању, уверење о држављанству
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о
неосуђиваности за наведена кривична дела из казнене
евиденције надлежне полицијске управе (не старије од 6

месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Напомена: лекарско уверење је потребно када
решење о избору постане коначно, пре закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“БОШКО КРСТИЋ”

16205 Бојник, Стијана Љубића 2
тел. 016/821-162

Наставник економске групе предмета
УСЛОВИ: радни однос на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана. 1. За наставника економске групе предмета, одговарајуће образовање које
подразумева: одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије), по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године у складу са Правилником о врсти стручне спременаставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама; 2. поседовање психичке, физичке и
здравствене способност за рад са децом и ученицима; 3.
неосуђиваност правоснажном прсудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања ита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 су сатавни 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 објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити преко телефона: 016/821-162. Уз пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат треба да достави: диплому о
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван за наведена кривична дела, биографију са кретањем у служби. Знање српског језика кандидат 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 објављивања на сајту НСЗ и у публикацији „Послови”. Документација се подноси у оригиналу или у овереној
копији (овера код јавног бележника). Пријаве са документацијом слати на адресу школе са назнаком “За конкурс”.
Непотпуна документација неће бити узета у разматрање.
Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и уз
које су приложени сви потребни докази и који уђу у ужи
круг биће упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања.

ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21
тел. 016/251-040

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе може да буде лице
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - др. Закон 10/19 и 6/20, у
даљем тексту: Закон) за наставника средње стручне школе
на подручју рада -текстилство и/или култура, уметност и
јавно информисање, за педагога и психолога, стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
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Наука и образовање
педагошких наука; лице из тачке (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, одностно групу предмета; на
основним студијама у трајњу од најмање 4 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника или
стручног сарадника; обуку и положен испит за директора
установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани кандидат који нема положен испит за лиценцу за директора, дужан је да га положи
у року од две године од ступања на дужност. Кандидат за
директора школе, поред одговарајућег образовања из чл.
140 став 1 и 2 Закона, треба да испуњава и друге услове из
члана 139 Закона: да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Комисија за избор директора цениће и доказ о
разултату стручно педагошког надзора у раду кандидата
(извештај прорсветног саветника) као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег
вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност
директора школе. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке са прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе; оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозвола за рад;
потврду да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); доказ да има обављену
обуку и положен испит за директора (уколико га кандидат
поседује); уверење из МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ
о знању српског језика, одн. доказ о знању језика на коме
се остварује образовно васпитни рад. Комисија иза избор
директора цениће и доказ о резултату стручно педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника)
као и доказ о резултатима стручно педагошког надзора и
оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно
обављао дужност директора. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интенет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који
у штампаној форми доставља школи. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” НСЗ, на
адресу школе у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за
избор директора школе” лично или поштом. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења на тел. 016/251-040.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ПЕТАР ТАСИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Оглас објављен 28.10.2020. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”
16000 Лесковац - Вучје, 29. новембар 10
тел. 016/3427-124

Наставник предметне наставе (чувари
природе)
са 25% радног времена, на одређено
време, ради замене запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; кандидати треба
да испуњавају услове из чл. 139, 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 и 10/19 и 6/20); да имају школску спрему прописану Правилником о степену и врсти образовања који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у

Бесплатна публикација о запошљавању

основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр.
11/2012, 15/2013, 10/2016, 2/2017 и 11/2017); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање илли давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и др. добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
имају држављанство РС; да знају српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству РС; доказ о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања (оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању);
доказ о поседовању дозволе за рад наставника или стручног сарадника (лиценца). Пријава која не садржи доказ
о положеном испиту за дозволу за рад неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законском року положи испит за лиценцу); доказ о неосуђиваности по основама из чл. 139 ст. 1, тач. 3) Закона (не
старији од 6 месеци); доказ о знању српског језика (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику);
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење надлежне здравствене установе не старије од
6 месеци) прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви
наведени докази се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Рок за подношење пријаве на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
на конкурс заједно са потребном документацијом се могу
поднети непосредно или преко поште на адресу: ОШ “Бора
Станковић”, 16203 Вучје, 29. новембра бр. 10, са назнаком
„За конкурс“. Додатне информације о конкурсу кандидат
може добити на тел. 016/3427-124, од секретара школе.

ЛОЗНИЦ А
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 3

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: На оглас за директора школе могу се пријавити
кандидати који испуњавају услове прописане чланом 139 и
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл гласник РС”, бр. бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон); да имају одговарајуће високо
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за наставника и
стручног сарадника стечено на: 1) студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
милтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1 подтачка б)
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Дужност директора школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана
140 става 1 и 2 Закона, за наставника средње стручне школе и подручја рада Машинство и обрада метала, Електротехника и Геодезија и грађевинарство, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат
треба: да испуњава услове за наставника те врсте школе
и подручја рада, за педагога или психолога; да има дозволу за рад за наставника или стручног сарадника; да има
обуку и положен испит за директора установе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је
да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи
наведени испит); да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-

мање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање, запуштање, злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за примање и давање мита, за кривична
дела против полне слободе, против правног саобраћаја,
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању, да
има држављанство Републике Србије, да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, коју кандидат преузима са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника, педагога
или психолога, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту или обавештења о положеном испиту за
лиценцу за наставника или стручног сарадника, потврду
да има најмање осам година радног стажа у области образовања и васпитања, по завршеном високом образовању;
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 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 (оригинал,
не старији од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ
(потврда привредног суда), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не старије од
6 месеци), уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом,
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног испектора (уколико га има);
уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе - резултате стручно-педагошког надзора и
оцену спољашњег вредновања; преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно). Непотпуне
и неблаговремене пријаве комисија неће узимати у обзир.
Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом
сматраће се и она пријава која је предата препорученом
пошиљком и тада се као дан пријема рачуна дан када је
пошта примила пошиљку. Фотокопије које нису оверене од
стране надлежног органа неће се узимати у разматрање.
Кандидати ће бити позвани на интервју од стране Комисије за избор директора школе, по истеку рока за подношење пријава на конкурс. Пријаву на конкурс са потребном
документацијом доставити лично или на адресу школе, са
назнаком „Конкурс за директора“. Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Ближа обавештења могу се добити у
Секретаријату школе, на телефон: 015/876-016.

НИШ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Оглас објављен у публикацији “Послови” 11.11.2020.
године исправља се у делу назива радног места,
тако што уместо: психолог на одређено време преко
60 дана до повратка запосленог, а највише до краја
школске 2020/2021. односно до 31.08.2021. године,
треба да стоји: психолог, са 50% радног времена, на
одређено време преко 60 дана до повратка запосленог, а највише до краја школске 2020/2021. односно
до 31.08.2021. године.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Индустријски менаџмент
УСЛОВИ: кандидати који конкуришу треба да испуњавају
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом
72. став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 84. став 1 и 2 Закона
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Наука и образовање
о високом образовању, чланом 177 став 1 и 2 Статута
Универзитета у Нишу, чланом 143 став 1 и 2 Статута
Машинског факултета у Нишу и чланом 4 Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног односа
сарадника и сарадника ван радног односа и условима за
стицање звања сарадника Машинског факултета у Нишу
(даље: Правилник). За кандидате који немају претходно педагошко искуство на високошколској установи у
звању сарадника из члана 82 став 1 Закона о високом
образовању (сарадник у настави, асистент или асистент
са докторатом), а учествују на овом конкурсу, декан
Факултета ће обезбедити одржавање приступног вежбања на начин прописан чланом 6 Правилника. Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези
да Факултету доставе документацију којом доказују да
испуњавају услове из овог конкурса и подносе: попуњен,
одштампан и потписан Образац пријаве на конкурс за
избор сарадника прописан Правилником, који је доступан на интернет страници Факултета http://www.masfak.
ni.ac.rs/index.php/sr/v-s-i/2548-br-z-c-pri-v-n-n-urs-z-izb-r-sr-dni-shins-g-f-ul-u-nishu а може се преузети и на писарници Факултета; доказ о одговарајућој школској спреми
(оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем
степену студија и уверење о статусу студента докторских
академских студија); доказ о претходном педагошком
искуству на високошколској установи у звању сарадника, односно активном учешћу у реализацији наставних
активности на високошколској установи (одговарајућа
потврда високошколске установе) - за кандидате који
имају овакво искуство; биографију са списком публикација и прилоге који документују наводе из пријаве и
омогућују увид у научни рад и стручне квалификације
кандидата; уверење надлежне полицијске управе да
против кандидата 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; фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне карте кандидата.
Документацију кандидати подносе на адресу: Машински
факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата
које нису комплетне или поднете по правилима расписаног конкурса, сматраће се неуредним пријавама и неће
бити разматране, о чему декан Факултета доноси посебан закључак и доставља га кандидату.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звању доцент или ванредни
професор за ужу Грађанскоправну
научну област
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 74. Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/2019 и 6/2020
- др. закони), чланом 165 Статута Унивезитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17… 4/19), чланом
5 Правилника о поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/18 и 4/18) и Ближим
критеријумима за избор у звање наставника („Гласник
Универзитета у Нишу”, бр. 3/17 ... 2/20). Пријаве кандидата са прилозима подносе се Правном факултету у
Нишу, Трг краља Александра бр. 11, 18105 Ниш, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
је неопходно доставити биографију, оригинале или
оверене фотокопије диплома о свим стеченим стручним, академским и научним називима, библиографију
и радове. Кандидати који се пријављују на конкурс за
избор у звање дужни су да попуне образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази
на wеб порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.
rs). За попуну обрасца неопходно је да кандидат има
кориснички налог, а уколико кандидат нема кориснички
налог, неопходно је да се јави администратору Факултета на e-mail: bane@prafak.ni.ac.rs. Ради благовременог
отварања корисничког налога, кандидату се препоручује
да се администратору Факултета јави најкасније 24х
пре истека конкурсног рока. Приликом пријављивања
на конкурс кандидати су дужни да Факултету у писаној
форми доставе документацију којом доказују да испуњавају услове конкурса и предају попуњен, одштампан и
потписан образац из претходног става. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на
напред наведени начин, сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉ ПЕТАР I”

18000 Ниш, Војводе Путника 1

Наставник предметне наставе наставник информатике и рачунарства
са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла на радном
месту наставник предметне наставе-наставник информатике и рачунарства може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: Учесник конкурса поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Службени
гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), треба
да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 став 1
тачке 1) - 5), чланом 140 ст. 1 и 2, 142 ст. 1 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20)
и услове из 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, 11/19, 2/20 и
8/20) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 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 образовање из психолошких, педагошких и
методичних дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (које је обавезан да стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу). 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 претходног ставе; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство 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. Доказ о испуњености
услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Услови: професор, односно дипломирани
професор (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, математике, физике, електротехнике, машинства или техничког образовања); професор,
односно дипломирани професор (са завршеним основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, двопредметне студије, где је
један предмет обавезно информатика; дипломирани
математичар, дипломирани 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); 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
информатике, информационих технологија, организационих наука, електротехнике и рачунарске технике;

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); мастер
професор у области информатике, математике, физике,
електротехнике, машинства; мастер професор (двопредметне студије) где је један предмет обавезно информатика; мастер математичар, мастер физичар, мастер
информатичар (свих смерова и одсека); мастер инжењер
у области информатике, информационих технологија,
организационих наука, електротехнике или рачунарске
технике; мастер економиста у области информатике;
мастер дизајнер медија у образовању; мастер библиотекар-информатичар; мастер професор 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 најмање пет испита из
информатичких предмета, од тога најмање један из
области Програмирање и два предмета из једне или две
следеће области - Математика или Теоријско рачунарство. 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 које су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању
од најмање четири семестра. По расписаном конкурсу
кандидат треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само
учесник конкурса који је променио презиме односно име
после издавања уверења, односно дипломе); оригинал
или оверену фотокопију 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 злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не
старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још
није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију
доказа о претходно завршеним студијама првог степена
из области информатике, информационих технологија,
математике, физике, организационих наука, електротехнике или рачунарске технике (само учесник конкурса са
звањем мастер професор предметне наставе); оригинал
или оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе да је у оквиру завршених основних академских студија положио најмање пет испита из информатичких предмета, од тога најмање један из области
Програмирање и два предмета из једне или две следеће
области - Математика или Теоријско рачунарство (само
учесник конкурса који су стекли академско звање мастер); оригинал или оверену фотокопију доказа надлежне
високошколске установе о савладаном програму рачунарства и информатике у трајању од најмање четири
семестра (само учесник конкурса који су на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године); оригинал и ли оверену фотокопију
дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно струче области за одговарајући предмет,
односно групу предмета (само учесник конкурса који има
завршене 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); 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 учесник конкурса који је образовање из
психолошких, педагошких 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
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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); оверену фотокопију доказа одговарајуће високошколске установе о
положеном испиту из српског језика (само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику).
Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачке 10)
и 11) 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 8 дана од
дана објављивања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. У поступку
одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова за пријем у радни однос из
члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата које
упућује на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.У року
од осам дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима, 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, доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Пријаве доставити путем поште на
адресу Основна школа „Краљ Петар I“, Војводе Путника
1, Ниш или непосредно, у секретаријату школе сваким
радним даном. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање.
Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком
роду подразумевају природни женски и мушки род лица
на која се односе.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
36300 Нови Пазар
37. санџачке дивизије бб
тел. 020/334-031

Стручни сарадник - логопед
са 50% радног времена (рад на српском
и босанском језику)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане
законом: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18 и 10/19, 6/20), које
је стекао: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, 2) на основним
студијама у трајању од најмање четри године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) под тачком 2 мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, да има обавезно образовање у складу са чланом
142 Закона о основама система образовања и васпитања и
образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/16, 10/16, 11/16 и 3/17, 13/2018 и 11/2019, 2-2020, 8-2020,
16-2020); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безуусловна
казна затовра у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће; за кривична дела примање или давање
мита; за кривично дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Минстарства, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установа. Уз пријаву на конкурс потребно

Бесплатна публикација о запошљавању

је поднети следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег образовања (диплома оригинал или оверена копија
или уверење уколико није издата диплома), 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), уверење
о неосуђиваности из МУП-а и надлежног суда (оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци), доказ о
знању српског језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; доказ о поседовању психичке, физичке
и здраствене способности за рад са ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (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 наведених дисциплина и потребно је да приложи доказ о томе). Образовање је наставник/ стручни сарадник обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу оригинал или оверена копија. Кандидат је дужан да попуни
формулар за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достави школи на
горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурс остаје отворен осам дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „МУР“
36300 Нови Пазар, Мур бб
тел. 020/383-130

Наставник музичке културе
са 40% радног времена, на одређено
време, а најкасније до повратка
запослене са одсуства ради неге детета,
тј. до 29.08.2021. године

публикацији „Послови”. Уз пријаву (пријавни формулар)
на конкурс потребно је доставити документа: 1. оригинал
или оверену копију дипломе, односно уверење, којим се
доказује одговарајуће образовање; 2. оригинал уверење
о држављанству; 3. доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна у трајању најмање три месеца, као ни за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнуће, за кривична дела примања или давања мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против 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. одговарајући доказ којим се доказује знање српског језика и
босанског језика, сходно члану 141 Закона о основама система образовања и васпитања. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе сачињене на основу
члана 154 став 6 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17). Разговор
се обавља у циљу процене познавања струке и послова прописаних наставним планом и програмом за радно
место за које је кандидат конкурисао; процене професионалних карактеристика, вештине комуницирања, ставова
и мотивације кандидата за рад у школи, додатних знања
и вештина. Пријаве и пријавни формулар који кандидат
попуњава са сајта Министарства и потребна документа
слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“,
или лично доставити управи школе. Кандидати који не
испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте образовања, одговарајућег високог образовања,
прописаног занимања (стручног назива), пријаве коју буду
непотпуне (не садрже све захтеване доказе о испуњености
услова конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у разматрање приликом одлучивања о пријему у радни однос.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију (доказе) заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар
Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства, а
најкасније до 31.08.2020. године

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Менаџмент и
бизнис
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у
радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18 и 10/19), и то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5)
зна српски језик и језик на коме се остварује образовноваспитни рад. Услови за пријем у радни однос доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада: доказ да кандидат има одговарајуће образовање, да
није осуђиван правоснажном пресудом, да има држављанство Републике Србије и да зна српски и босански језик,
морају бити саставни део пријаве на конкурс. Наставник
мора имати образовање сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 2718 и 10/19). Знање српског и босанског
језика кандидат доказује стеченим средњим, вишим или
високим образовањем на српском и босанском језику или
да је положио испит из наведених језика по програму одговарајуће високошколске установе, сходу члану 141 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19). У погледу степена
и врсте образовања, потребно је да кандидати имају одговарајући степен и врсту образовања, сходно Правилнику о степену и врсти образовања насравника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019) и Правилнику о организацији и систематизацији радних места у ОШ „МУР“ Нови Пазар број 424/1
од 30.08.2019. године, чије одредбе нису у супротности са
Правилником. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област Српска
књижевност
са 10% радног времена, на одређено
време од пет година
УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате предвиђени су
одредбама Закона о високом образовању, Статутом и
Правилником о избору у звања на Универзитету у Новом
Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, оверене фотокопије диплома о завршеним основним,
мастер/магистарским и докторским студијама, оверена
фотокопија претходног избора у звање, списак објављених радова и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве
се подносе Правној служби Универзитета на горенаведену
адресу у року од 10 дана од дана објављивања конкурса.
Образац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и
засновање радног односа може се преузети на официјалном сајту Униврзитета у Новом Пазару - www.uninp.edu.rs.
Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Додатне информације на горе наведени број
телефона.

НОВИ СА Д
КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 2

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, као и члана 2
Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108
од 24. децембра 2015. године). За директора може бити
изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања за
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Наука и образовање
наставника филолошке гимназије, педагога и психолога, то
јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука - у
ком случају је неопходна завршеност студија првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета) или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; поседовање дозволе за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; обуку и положен испит за директора школе (изабрани директор који нема положени испит за
директора, дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
као и да није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања у вршењу раније дужности; најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених - не старије од шест
месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству;
доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (издаје
надлежна полицијска управа Министарства унутрашњих
послова, не старије од шест месеци); доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за привредни преступ
утврђен Законом о основама система образовања и васпитања у вршењу раније дужности (издаје надлежан привредни суд, не старије од шест месеци); доказ да против
кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 7 Правилника о ближим
условима за избор директора установе образовања и
васпитања (уверење надлежног суда издато по објављивању конкурса); доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); оверену фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у
служби са биографским подацима (није обавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима
(није обавезно); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду
(способност се доказује лекарским уверењем које издаје
надлежна здравствена установа). Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, предаје се непосредно у секретаријату
школе од 07.30 до 14.30 часова или се шаље препорученом пошиљком на горе наведену адресу. Пријаве се
подносе у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за
избор директора Карловачке гимназије“. Министар просвете, науке и технолошког развоја у року од 30 дана од
дана пријема документације из члана 123 став 17 Закона
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о основама система образовања и васпитања врши избор
директора и доноси решење о његовом именовању, о
чему ће Карловачка гимназија обавестити лица која су
се пријавила на конкурс. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе на број телефона:
021/881-777, радним данима од 07.30 до 14.30 часова.

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
21101 Нови Сад, Булевар краља Петра I 38

1. Наставник стручних предмета машинске групе предмета
2. Наставник хемије
са 50% радног времена
3. Наставник хемије и машинских
материјала
са 20% радног времена
4. Наставник екологије
са 30% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020) и то: 1) да има одговарајуће високо образовање из
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања и услови из Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и
обрада метала („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број
3/2017 и 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019-испр. и 9/2019);
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, нити за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање
српског језика.

5. Наставник практичне наставе
на одређено време, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020), и то: 1) да има одговарајуће високо образовање
из чл. 140 и 141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и услове из Правилника о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Машинство и обрада метала („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 3/2017 и 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019испр. и 9/2019); 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, нити за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5)
знање српског језика.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и уз попуњен и
одштампан пријавни формулар достављају школи следећу
документацију: 1. диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија);
2. извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-

на фотокопија); 3. доказ о знању српског језика (у обавези
су да доставе само они кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, у том случају кандидат доставља
писани доказ да је положио српски језик по програму високошколске установе - оригинал или оверену фотокопију); 4.
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, не старији од 6
месеци); 5. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и
пријаве са неовереним фотокопијама, комисија неће узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. Пријаве се
достављају на горе наведену адресу. Обавештења о конкурсу се могу добити на телефон: 021/442-057, а контакт
особа је секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
21480 Србобран, Дожа Ђерђа 1

1. Наставник математике
са 88,88% радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика,
дипломирани математичар - математика финансија (са
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор
математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике
и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор
математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике
- математике, професор биологије - математике, професор
математике - теоријско усмерење, професор математике теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају
завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике
(са положеним испитом из предмета геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике.

2. Наставник математике
на мађарском језику
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика,
дипломирани математичар - математика финансија (са
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор
математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике
и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор
математике, дипломирани математичар - теоријска мате-
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матика, дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике
- математике, професор биологије - математике, професор
математике - теоријско усмерење, професор математике теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају
завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике
(са положеним испитом из предмета геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике.

3. Наставник српског језика као
нематерњег
на одређено време до повратка
запослене са одсуства са рада због неге
детета, а најдуже до 30.06.2021. године
УСЛОВИ: 1) професор српског језика и књижевности у
одељењима за националне мањине, 2) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у
школама са мађарским, русинским или румунским наставним језиком, 3) дипломирани филолог (србиста - српски
језик и лингвистика) - мастер, 4) професор српског језика и
књижевности, 5) професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком, 6) професор српске књижевности и језика, 7) професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, 8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 9) дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност,
11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 12) професор
српскохрватског језика и опште лингвистике, 13) професор
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 14)
професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима, 15) професор, односно дипломирани
филолог за југословенске књижевности и општу књижевност, 16) професор југословенске књижевности са страним језиком, 17) дипломирани филолог за српски језик и
књижевност, 18) дипломирани филолог за књижевност и
српски језик. 19) 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), Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност), 20) мастер професор
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност), 21) мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). Лица из подтач. а) и б) која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима Српски језик
и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија:
српски језик и књижевност; Србистика. Лица из става 1 тачка 1б, подтач. 3) - 20) овог члана у обавези су да положе
испите из Методике с основама глотодидактике, Методике
наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе
и испит из српског језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за мађарску и словачку националну мањину)
или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне мањине. Лица
из става 1 тачка 1б, подтач. 3)-20) овог члана треба да савладају обуку за наставу српског као нематерњег језика у
трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање
образовања и васпитања - Центар за професионални развој запослених у образовању.

4. Наставник физике
са 60% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са одсуства
са рада због неге детета и одсуства
са рада због права на коришћење
годишњег одмора после породиљског
одсуства
УСЛОВИ: 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
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и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу
школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за општу физику, дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор
физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска
физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор
физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер
физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије,
мастер, дипломирани професор физике-информатике,
мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена
и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар примењена физика и информатика - мастер, дипломирани
физичар - професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике
и хемије за основну школу - мастер; мастер професор математике и физике; мастер професор информатике и физике;
дипломирани физичар - информатичар; мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих услова за
заснивање радног односа предвиђених чл. 24 до 29 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 69/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17), испуњавају и посебне услове утврђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника у основним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/2019), као и посебне услове утврђене чл.
139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020), то
јест: 1. да имају одговарајуће образовање, у складу са чл.
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20);
2. да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике
Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе следећа документа:
1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; 2. извод из матичне књиге рођених; 3. уверење о
држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију); 4.
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима; 5. уверење о
неосуђиваности (оригинал, да није старије од 6 месеци);
6. доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (српски језик и мађарски језик за радна места за
наставу на мађарском), осим уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, у ком случају је у
обавези да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе;
7. кратку биографију. Доказ о испуњености услова из тачке 2 конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у
обзир. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи
на горе наведену адресу или лично у секретаријату школе.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

Стицање звања наставника у звању
доцента или ванредног професора
за ужу научну област Теоријска и
примењена физика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области ИМТ (Примењена физика) или
физичке науке, да је претходне степене студија завршио са
просечном оценом најмање 8, односно да има најмање три
године педагошког искуства на високошколској установи,
као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду,
чланом 14. Правилника о ближим минималним условима
за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Избор у звања сарадника у звању
асистента са докторатом за ужу научну
област Машински елементи, механизми
и инжењерске графичке комуникације
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни назив доктора наука, односно доктора уметности
или одбрањена докторска дисертација, из области машинко инжењерство као и услови прописани чланом 13 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом
Саду.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже
области и датум објављивања конкурса); краћу биографију
са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија.
За дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе;
фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оцени
резултата педагошког рада - мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи; фотокопије
објављених научних, односно стручних радова у научним
часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, односно признатих
уметничких остварења, оригиналних стручних остварења
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.),
објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну
област за коју се бира; доказе о руковођењу или учешћу
у научним, односно уметничким пројектима, оствареним
резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на
факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. За избор
у звање: доцента или ванредног професора приложити и:
1. попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_
kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду: https://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не e-mail:
opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву
кандидата. 2. За сваку одредницу коју кандидат испуњава
неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења,
потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно је доставити потврду
надлежних институција или навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду.
За чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно
је доставити решење о именовању комисије. За учешће у
програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести линк са
сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће
у раду. Ако је научни рад који представља услов за избор
у звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања.
Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс за
стицање звања и заснивање радног односа, посебно. Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука о
избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на
снагу уговора о раду.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“
21472 Кулпин, Маршала Тита 76

Наставник енглеског језика
са 52,22% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен
кандидат који поред општих услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом
139 став 1 тачке 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће образовање и
то: А) да имају одговарајуће високо образовање стечено:
а) на студијама другог степена (мастер академске, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, као и да
има одговарајући степен и врсту образовања прописану
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,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) за рад на радном месту
на које конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидати
који конкуришу на наведено радно место обавезни су да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, има образовање из става 1. члана 142 Закона
о основама система образовања и васпитања, а кандидат
који нема образовање из члана 142 став 1 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. психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање
српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски и словачки језик). 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.
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар,
а који се може преузети на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs - формулар за пријем у радни однос у установама образовања и васпитања) и радном биографијом (CV)
доставити: 1. оверен препис/оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; 2. оверен препис/
оверену фотокопију једног од следећих уверења: уверење
о положеном испиту за лиценцу или уверење о положеним испитима из педагогије и психологије или уверење из
педагошких, психолошких и методичких дисциплина; 3.
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежне службе Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 4.
оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); 5. оригинал/оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци);
6. доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад-словачког језика. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, упућује
кандидате на психолошку процену способности, сачињава
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листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима и доноси решење
о избору кандидата. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни
однос достављају се у затвореној коверти, лично или путем
поште на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс за
радно место наставика еглеског језика”- не отварати. Рок
за пријављивање је 10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа.
Пријаве и приложена документација се не враћају кандидатима. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
телефон: 021/2700-110 и 021/2287-013.

Наставник физике
са 60% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљен кандидат који поред општих услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1-5. Закона о основама система образовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће образовање и то: А) да имају одговарајуће
високо образовање стечено: а) на студијама другог
степена (мастер академске, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области или области педагошких
наука; б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године, као и да има одговарајући степен и врсту образовања прописану 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, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на радном месту на
које конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидати
који конкуришу на наведено радно место обавезни су да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из
става 1. члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање из
члана 142 став 1 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. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 3. да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије;
5. Знање српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (српски и словачки језик). 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.
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар,
који се може преузети на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs - формулар за пријем у радни однос у
установама образовања и васпитања) и радном биографијом (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2.
оверен препис/оверену фотокопију једног од следећих
уверења: уверење о положеном испиту за лиценцу или
уверење о положеним испитима из педагогије и психо-

логије или уверење из педагошких, психолошких и методичких дисциплина; 3. оригинал/оверену фотокопију
уверења надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6
месеци); 5. оригинал/оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 6.
доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад-словачког језика. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци) доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос, упућује кандидате на психолошку процену
способности, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор
са кандидатима и доноси решење о избору кандидата.
У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Психолошку процену способности
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова за пријем у радни однос
достављају се у затвореној коверти, лично или путем
поште на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс
за радно место наставника физике” - не отварати. Рок за
пријављивање је 10 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве и приложена документација се не враћају
кандидатима. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон: 021/2700-110 и 021/2287-013.

Наставник математике
са 67% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљен кандидат који поред општих услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1-5 Закона о основама
система образовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће образовање и то: А) да имају одговарајуће високо образовање стечено: а) на студијама другог степена
(мастер академске, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, стручне области или области педагошких наука;
б) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, као и да има одговарајући
степен и врсту образовања прописану 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, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на радном месту на
које конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидати
који конкуришу на наведено радно место обавезни су да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из
става 1. члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање из
члана 142 став 1 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. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 3. да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 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 међу-
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Наука и образовање
народним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад-словачки језик. 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.
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар,
а који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs - формулар за пријем у радни однос у
установама образовања и васпитања) и радном биографијом (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2.
оверен препис/оверену фотокопију једног од следећих
уверења: уверење о положеном испиту за лиценцу или
уверење о положеним испитима из педагогије и психологије или уверење из педагошких, психолошких и методичких дисциплина; 3. оригинал/оверену фотокопију
уверења надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6
месеци); 5. оригинал/оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 6.
доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад-словачког језика. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци) доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос, упућује кандидате на психолошку процену
способности, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор
са кандидатима и доноси решење о избору кандидата.
У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Психолошку процену способности
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова за пријем у радни однос
достављају се у затвореној коверти, лично или путем
поште на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс
за радно место наставника математике”- не отварати.
Рок за пријављивање је 10 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као ни
фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа. Пријаве и приложена документација
се не враћају кандидатима. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 021/2700-110.

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), односно: да има
одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 наведеног
закона за наставника те врсте школе и подручја рада,
педагога и психолога стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципинарне
студије другог степена које комбинују целину и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања
или давања мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним првом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, као и да против кандидата
није покренута кривични поступак; да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дуж-

Бесплатна публикација о запошљавању

ности; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад-словачки језик; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има обуку и положен испит за директора установе
(без овог услова пријава се неће сматрати непотпуном
већ ће кандидат који буде изабран бити дужан да у
законском року положи овај испит).

не пријаве неће се разматрати. 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: 1. оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2. оверену копију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 3. оригинал или оверену копију потврде о
радном стажу са најмање осам година рада у области
образовања; 4. оригинал или оверену копију уверења
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, не старије од 6 месеци; 5. оригинал или
оверену копију уверења да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст.
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од 6 месеци; 6. уверење привредног
суда да кандидат није осуђиван за привредни пеступ
у вршењу раније дужности, не старије од 6 месеци; 7.
оригинал или оверену копију уверења о држављанству,
не старије од 6 месеци; 8. оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци; 9. доказ у форми оверене копије за кандидата који
је обављао или обавља функцију директора школе о
резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања; 10. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (доставља кандидат који је изабран
пре закључења уговора); 11. доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
- словачки језик, оверена копија дипломе о завршеном
средњем, вишем или високом образовању на језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад или оригинал/
оверена копија уверења о положеном испиту из тог језика по програм одговарајуће високошколске установе;
12. кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и доставља га одштампаног уз осталу
документацију. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља
и краћу биогрфију са прегледом кретања у служби. Кандидат за директора школе који нема положен испит за
директора, у случају да буде изабран, дужан је да овај
испит положи у року од две године од ступања на дужност. Конкурсну документацију доставити на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком “Конкурс
за директора школе”. Пријаве се могу доставити поштом
или лично у секретаријат школе. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Све информације могу се добити на телефон: 021/2700110, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

Оглас објављен у публикацији “Послови” 04.11.2020.
године, поништава се у целости.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

Предавач за ужу област Трговина
на одређено време од 5 година, са 10%
радног времена
УСЛОВИ: магистар наука, односно најмање специјалиста
академских студија - Економске науке; објављени научни,
односно стручни радови у научним часописима и зборницима, 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 високошколској установи, не може стећи звање наставника.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: оверене фотокопије диплома о завршеним основним и последипломским студијама; биографију; списак научних и стручних радова, као и саме радове; доказ о држављанству.
Пријаве се могу поднети лично радним даном на горе наведену адресу, или путем поште. Непотпуне и неблаговреме-

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Педагошки асистент
на одређено време до 31. 08. 2021.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017, 113/17
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава и посебне услове утврђене у члану 139, 141
став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. Закон,
10/2019, 27/18 - др Закон и 6/2020): 1. да има најмање IV
степен стручне спреме и одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни 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) и да поседује сертификат о завршеној
обуци за педагошког асистента у складу са Правилником
о програму обуке за педагошког асистента; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван за кривична дела у складу
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да је држављанин Републике Србије; 5. да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Докази о испуњености услова под тачкама 1,
3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2 пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидат подноси: 1.
диплому или оверену фотокопију дипломе и сертификат;
2. извод из казнене евиденције (прибавља сваки кандидат
у полицијској управи према месту рођења, а лица рођена
у иностранству према месту пребивалишта); 3. уверење
из матичне књиге држављана РС са холограмом; 4. доказ
да је стекао образовање на српском језику или је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику која
је приложена као доказ под тачком 1 сматра се доказом о
знању српског језика); 5. фотокопију личне карте. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете. Потребну документацију,
заједно са кратком биографијом, адресом и одштампаним
пријавним формуларом доставити школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник физике
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поново се расписује оглас за ово радно место.
Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у
члану 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 95/2018 - аутентично тумачење), кандидати
треба да испуњавају и посебне услове утврђене у чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др Закон,
10/2019 - аутентично тумачење и 6/2020) и то: за радно
место наставника, кандидати треба да имају одговарајуће
образовање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник РС”,
бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017 и 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020): професор
физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије,
дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике
и основи технике, дипломирани педагог за физику и основи технике, професор физике и математике, дипломирани
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физи-
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Наука и образовање
ку и информатику, професор физике и хемије за основну
школу, професор физике и осонва технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор
физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну
школу, дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипломирани педагог за физику и општетхничко
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипломирани професор физике
- мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и
хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани
физичар - мастер медицинске физике, дипломирани физике
- хемије, мастер, дипломирани професор физике - информатике, мастер, дипломирани физичар, професор физике
- мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика-мастер, дипломирани физичар - примењена
и компјутерска физика- мастер, дипломирани физичар примењена физика и информатика - мастер, дипломирани
физичар - професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике
и хемије за основну школу - мастер, мастер професор математике и физике, мастер професор информатике и физике,
дипломирани физичар - информатичар, мастер професор
предметне наставе, лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне студије
на студијским програмима из области физике; 2. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван за кривична
дела у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (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 насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или
давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићени међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да је држављанин Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Улови под ред. бр. 2 (лекарско
уверење) доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
под ред. бр. 3 и 4 саставни су део пријаве на конкурс. Уз
пријаву кандидати подносе: 1. оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; 2. уверење о држављанству РС са
холограмом; 3. доказ да су стекли образовање на српском
језику или положили испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (диплома издата на
српском језику која је приложена као доказ под тачком
1 сматра се доказом о знању српског језика); 4. извод из
матичне књиге рођених са холограмом и 5. фотокопију
личне карте. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и потребну документацију,
заједно са кратком биографијом, адресом и одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Опово, Улица братства јединства 14 (са назнаком: „За
конкурс“ и навођењем радног места). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ”
26233 Иваново, 29. новембра 56-58

Наставник географије
са 35% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог коме
мирује радни однос због избора на
функцију директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано
чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020, даље
Закон), као и Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 2/2017 и
11/2017) и то: да кандидат има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) и то: (1) студије другог сте-
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пена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији
од шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ
доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). Напомена: у складу
са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс
доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ „Моша
Пијаде“, Иваново, 29. новембра 56-58, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, с назнаком „За конкурс - географија”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

1. Васпитач
5 извршилаца
2. Васпитач
на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
29 извршилаца
УСЛОВИ: За радна места 1 и 2: а) високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и специјалистичке струковне студије по прописима које су
уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра
2005. године до 07. октобра 2017. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање; б) држављанство Републике Србије; в) психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом; г) неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара

заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) радно
искуство једна година.

3. Васпитач - приправник
на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: а) високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и специјалистичке
струковне студије, по прописима које су утврђивали високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. године до 07. октобра 2017. године, на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студије у трајању од три године или више образовање; б)
држављанство Републике Србије; в) психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом; г) неосуђиваност
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
три месеца, као и за кривично дело насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање.

4. Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца
5. Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
36 извршилаца
УСЛОВИ: За радна места 4 и 5: а) више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије) на којима је оспособљено за
рад са децом јасленог узраста или средње образовање; б)
држављанство Републике Србије; в) психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом; г) неосуђиваност за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три
месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; д) радно искуство једна година.

6. Медицинска сестра васпитач приправник
на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: а) више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или специјалистичке струковне студије) на којима је
оспособљено за рад са децом јасленог узраста или средње
образовање, б) држављанство Републике Србије, в) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, г)
неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

7. Стручни сарадник - педагог за
физичку културу
8. Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: За радна места 7 и 8: а) високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
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Наука и образовање
не, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, б) држављанство Републике
Србије, в) психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом, г) неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као и за
кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; д) радно искуство једна година.

9. Шеф исхране - нутрициониста
на одређено веме ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: а) високо образовање, на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије), на студијама у трајању од три године
или више образовање здравствене струке, б) држављанство Републике Србије, в) психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом, г) неосуђиваност за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца,
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) радно искуство једна година.

10. Кувар
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: а) средње образовање, б) држављанство Републике Србије, в) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, г) неосуђиваност за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као
и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; д) једна година радног искуства.

11. Помоћни кулинарски радник
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
4 извршиоца
УСЛОВИ: а) средње образовање, б) држављанство Републике Србије, в) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, г) неосуђиваност за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као и
за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и ако није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
д) једна година радног искуства.

12. Помоћни пекарски радник
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: а) средње образовање, б) држављанство Републике Србије, в) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, г) неосуђиваност за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као и
за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; д) једна година радног искуства.

Бесплатна публикација о запошљавању

13. Сервирка
14. Сервирка
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
15. Спремачица
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
35 извршилаца
16. Физички радник
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: За радна места 13, 14, 15 и 16: а) средње и
основно образовање, б) држављанство Републике Србије,
в) психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом, г) неосуђиваност за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање три месеца, као и за кривично
дело насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

17. Радник техничког и инвестиционог
одржавања - електричар
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60дана
УСЛОВИ: а) средње образовање, ВКВ или КВ, б) држављанство Републике Србије, в) психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом, г) неосуђиваност за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца,
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) поседовање возачке дозволе
Б категорије, ђ) једна година радног искуства на тим пословима.

18. Радник техничког и инвестиционог
одржавања - водоинсталатер
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60дана
УСЛОВИ: а) средње образовање или ВКВ или КВ, б)
држављанство Републике Србије, в) психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом, г) неосуђиваност
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
три месеца, као и за кривично дело насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; д) возачка дозвола
Б категорије, ђ) једна година радног искуства.

19. Референт уплата аналитичар
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60дана
20. Књиговођа основних средстава
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60дана
21. Материјални књиговођа
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: За радна места 19, 20 и 21: а) средње образовање, б) држављанство Републике Србије, в) психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом, г) неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична

дела примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) радно
искуство једна година, ђ) познавање рада на рачунару.

22. Контиста - билансиста
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60дана
УСЛОВИ: а) високо образовање на основним студијима у
обиму од 180 бодова, по прописима који уређују високо
образовање од 10. септембра 2005. године; на студијима
у трајању од три године по прописима до 10. септембра
2005. године; средње образовање; б) држављанство Републике Србије; в) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; г) неосуђиваност за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као и
за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; д) радно искуство једна година, ђ) познавање
рада на рачунару.

23. Секретар установе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60дана
УСЛОВИ: а) високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, б) држављанство Републике Србије, в) психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом, г) неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) пет година
радног искуства, ђ) познавање рада на рачунару.

24. Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60дана
УСЛОВИ: а) високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, б) држављанство Републике
Србије, в) психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом, г) неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као и за
кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) радно искуство пет година; ђ) познавање
рада на рачунару.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве се подносе лично или
поштом на горенаведену адресу. Уз пријаву се подноси:
CV - краћа биографија, диплома - сведочанство, уверење
о држављанству, очитана копија личне карте, потврда о
радном искуству (осим за радна места под 3, 6, 13, 14, 15 и
16). Напомена: А) Кандидати уз пријаву не прилажу доказ
о испуњавању здравственог услова, с тим што се обавезују
да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору
кандидата. Б) Уколико кандидат подноси копију или препис документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати ће
писмено бити обавештени о избору по конкурсу. Сва обавештења могу се добити у управи установе, Жарка Зрењанина 25, Панчево или телефоном: 013/345-955, 354-292.
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ПИРОТ
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „МЛАДОСТ“
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Дефектолог - наставник у посебним
условима
на одређено време до повратка одсутног
запосленог са боловања
УСЛОВИ: да кандидат има стечено одговарајуће високо
образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања на Факултету за специјалну едукацију
и рехабилитацију - студијски програм специјална едукација
и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју,
односно дефектолошком факултету - смер олигофренолошки: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (лице из ове
подтачке такође мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 3) на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије
и да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који кандидати
попуњавају на званичној интернет страници Министарства просвете и достављају га школи у штампаној форми,
кандидати треба да приложе: оверен препис / фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању - не старију
од 6 месеци; доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених) - оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци; доказ
о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања - оригинал
или оверену фотокопију не старију од 6 месеци. Одговарајуће лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Решење о избору кандидата доноси конкурсна комисија, коју именује директор школе, у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима, а затим се
оглашава на званичној интернет страници Министарства
просвете, када постане коначно. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 010/312-622 или 063/343-679. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу.

сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 исп., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), Правилником о
измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, број 7/2019 од 3. јула 2019. год.),
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019), Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС Просветни гласник”, број 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016,
2/2017 и 13/2018).
ОСТАЛО: Кандидати треба да: 1) имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2)
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да имају
држављанство Републике Србије; 4) да знају српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, потписану пријаву са радном биографијом,
диплому одговарајућег степена и стручне спреме; уверење
о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз
које су приложени сви потребни докази и који уђу у ужи
круг биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим пријавама.
Након обављене психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања
разговора кандидати ће бити обавештени на број телефона
који напишу на пријави. Документа се подносе у оригиналу или овереној фотокопији која не може бити старија од
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови“. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на
горенаведену адресу.

ПОЖ АРEВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ВАСИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
12306 Велико Лаоле

Секретар школе
за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 75/2014 и
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/2018), треба да испуњава
и посебне услове предвиђене чл. 132 став 2, 3, 4 чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др закон, 10/2019, 27/18
- др. закон и 6/20) и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и
(2) и тачке 2) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др закон,
10/2019, 27/18 - др. закон и 6/20). Кандидат мора да има
образовање из области правних наука у складу са чланом
140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара). Кандидат који нема лиценцу је дужан да
у року од две године од дана заснивања радног односа
положи испит за лиценцу за секретара. Кандидат треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: 1) да има одговарајуће образовање, доказ: кандидат доставља оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, доказ: лекарско уверење које се подноси пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање - доказује се уверењем из
казнене евиденције (коју прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе
са датумом издавања у току трајања конкурса); 4) да има
држављанство Републике Србије - доказује се уверењем о
држављанству у оригиналу или овереној копији (не старије
од 6 месеци); 5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад: доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик,
у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика; 6) извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија); 7) биографију са
контакт телефоном и адресом електронске поште. Степен
и врста образовања морају бити из области правних наука
у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/18 - др. закон и 6/20). Кандидат попуњава пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса, а
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар са пратећом докуметацијом се доставља у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“, лично, радним даном од 09.00 до 12.00 часова или поштом на адресу:
ОШ „Жарко Зрењанин“, Велико Лаоле бб, 12306 Велико
Лаоле, са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.

12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Професор ликовне културе
са 10% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019, 6/2020), Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
12304 Рановац
тел. 012/341-012
e-mail: skola.ranovac@gmail.com

Секретар
за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 75/2014 и
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/2018,), треба да испуњава
и посебне услове предвиђене чл. 132 став 2, 3, 4 чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др закон, 10/2019, 27/18
- др. закон и 6/20) и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и
(2) и тачке 2) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др закон,
10/2019, 27/18 - др. закон и 6/20). Кандидат мора да има
образовање из области правних наука у складу са чланом
140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара). Кандидат који нема лиценцу је дужан да
у року од две године од дана заснивања радног односа
положи испит за лиценцу за секретара. Кандидат треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: 1) да има одговарајуће образовање, доказ: кандидат доставља оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, доказ: лекарско уверење које се подноси пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање - доказује се уверењем из казнене евиденције (које прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске управе са датумом издавања у току трајања конкурса); 4) држављанство
Републике Србије - доказује се уверењем о држављанству
у оригиналу или овереној копији (не старије од 6 месеци);
5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад: доказ да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези
су да доставе само они кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика; 6) извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); 7) биографију са контакт
телефоном и адресом електронске поште. Степен и врста
образовања морају бити из области правних наука у складу
са чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др закон, 10/2019, 27/18 - др. закон и 6/20). Кандидат
попуњава пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а који се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима доставља само
изабрани кандидат по окончању конкурса а пре закључења
уговора о раду. Пријавни формулар са пратећом докуметацијом се доставља у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”, лично, радним даном од
09.00 до 12.00 часова или поштом на адресу: ОШ „Јован
Шербановић“, 12304 Рановац, са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
са неовереном документацијом, неће се разматрати.

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

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос за васпитача може бити примљено
лице под условима прописани Законом или ако има одговарајуће високо образовање на студијама првог степена,
студијама другог степена, студијама у трајању од три годи-
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не и одговарајуће више образовање. Општи услови: а) да
има одговарајуће образовање, б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, в) да није
осуђиван 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 примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара зашштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад. Доказ о испуњености услова из
тачке 4. а), в), г) и д) достављају се уз пријаву а доказ о
испуњености из тачке 4. б) ове одлуке доставља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар који се
преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса лично или на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Конкурс за пријем у
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор
именовати посебним решењем.

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, 4. децембра 3

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава услове прописане чл. 122, 123, 139 и 140 став
1 и 2 Закона и услове из Правилника о ближим условима
за избор директора установе образовања („Сл. гласник
РС”, бр. 108/15) и то: 1) да има одговарајуће образовање
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога школе, стечено: 1. на студијима другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, спцијалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно, стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине или одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2.
на основним студијима у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2) да има психофизичку и
здравствену способност за рад са децом у 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
или злостављање малолетних лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе;
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6)
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; 7) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен испит
за директора установе; 9) да кандидат није правоснажно
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности; 10) да није покренут кривични поступак доношењем
наредбе за спровођење истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита и друга кривиччна дела против службене дужности
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 2. лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (не старије од шест месеци), 3. оригинал/оверену фотокопију уверења МУП да није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл.
139став 1 тачка 3) ЗОСОВ - не старије од шест месеци, 4.

оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству не старије од шест месеци, 5. доказ о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику, 6. оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
7. оригинал/оверену фотокопију потврде о радном стажу,
најмање осам година стажа у области образовања и васпитања после стеченог одговарајућег образовања (издату по
објављивању конкурса), 8. оригинал/оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора (пријава ће се
сматрати потпуном уколико кандидат нема положен испит
за директора школе, али је изабрани кандидат дужан да га
положи у року од две године од дна ступања на дужност),
9. оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (не старије од шест месеци), 10. оригинал/оверену
фотокопију уверења надлежног Привредног суда да кандидат није правоснжно осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности (не старије од шест месеци); 11.
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора до подношења оптужног
предлога за наведена кривична дела (не старија од шест
месеци); 12. доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног инспектора) ако га
поседује, а уколико је кандидат претходно обављао функцију директора школе и доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања;
13. пријаву на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у служби и стручним усавршавањем. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља на горенаведену адресу,
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”, лично или путем поште. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговрене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
радним даном, на телефон: 033/711-990.

ПРОКУПЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ
ТАТКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 07.10.2020.
године, поништава се за радно место: наставник
физичког васпитања на одређено време.У осталом
делу конкурс остаје на снази.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНОЈЕ ГЛАВАШ”

11420 Смедеревска Паланка, Глибовац
тел. 026/391-129

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у
радни однос прописане чл. 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони и 10/19), одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл.
РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19) и члану
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони и 10/19)
- наставник разредне наставе, професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-
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Наука и образовање
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије;
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
сматра се да има образовање из члана 142 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања, а кандидат
који нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је да
стекне ово образовање у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно васпитни рад - српски
језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику) - доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат прилаже: пријавни формулар који попуњава на званичној интернет страници
Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, који
штампа и исти прилаже са документацијом; уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оригинал
или фотокопију; уверење МУП-а - из казнене евиденције
о неосуђиваности кандидата, оригинал; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; лица која су стекла академско звање мастер
поред оверене мастер дипломе или уверења морају доставити оверену диплому о завршеним основним академске
студијама; потврда одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика (само кандидати који образовање нису стекли на српском језику).
Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности кандидат који буде изабран
доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
достављати на наведену адресу поштом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.

ОШ “Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11300 Смедерево, Др. Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преком 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да поседују одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020) и 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, 8/2020 и 16/2020), за
наставника разредне наставе и да испуњавају остале
услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим
приправника и других лица која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита), уверење (не
старије од 6 месеци-оригинал или оверена фотокопија)
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 злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверена
фотокопија, доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате
који нису образовање стекли на српском језику) и радну
биографију - пожељно. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријава се подноси на
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формулару за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Домар/мајстор одржавања
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020) и одредбама Правилника о
организацији и систематизацији послова у ОШ „Др Јован
Цвијић” у Смедереву. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију сведочанства о стеченом средњем образовању техничког или економског смера,
оверену фотокопију важеће возачке дозволе, уверење (не
старије од 6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија,
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 злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старијег од 6 месеци), доказ о
знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису образовање
стекли на српском језику) и радну биографију - пожељно.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс, који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Библиотекар
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано
чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и 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,
8/2020 и 16/2020), за библиотекара и да испуњавају
остале услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим приправника и других лица која могу
засновати радни однос без положеног одговарајућег
испита), уверење (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија) 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 злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија, доказ
о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском језику) и радну биографију
- пожељно. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за
пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријава се подноси на формулару за
пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

СОМБОР
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Наставник предметне наставе - енглески
језик
на одређено време ради замене одсуте
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајући степен и врста школске спреме: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 46/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 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; звање у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњој школи: 1. професор, односно дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност; 2. мастер филолог; 3. мастер професор
језика и књижевности; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) знање српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Кандидати
уз пријавни формулар подносе: 1. оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2.
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 3. уверење да кандидат није осуђиван. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. У поступку одлучивања о избору
наставника и стручног сарадника врши се ужи избор
кандидата који се упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пријавне формуларе са
потребном документацијом доставити на адресу школе,
са назнаком „За конкурс - наставник предметне наставе енглески језик”, или лично предати секретару школе. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“
25000 Сомбор, Моношторска 6а
тел. 025/412-371

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) високо образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то: одговарајуће образовање у складу са чл. 3. тач. 3. подтачка
1) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20 и 16/20); у складу са
чл. 142 став 1 наведеног Закона, кандидат мора да има и
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса
бодова. Образовање из става 1 овог члана, наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; наставник и стручни сарадник који је у току студија
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Наука и образовање
положио испит из педагогије и психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (преузети на званичној
интернет страници Министарства просвете) кандидат
треба да достави: уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (издат
на новом обрасцу од 01.03.2010); оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о поседовању образовања из члана 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о
раду. Уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику, треба да достави доказ о познавању српског језика. Сви документи се прилажу у оригиналу или
овереној фотокопији. Конкурсна комисија коју именује
директор за спровођење конкурса утврдиће испуњеност
услова за пријем у радни однос кандидата из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријаве.
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене, након чега ће обавити разговор са кандидатима
са листе. Решење о избору кандидата комисија доноси
у року од осам дана од дана обављеног разговора. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се могу предати непосредно школи или преко поште у затвореном
омоту са назнаком „За конкурс“, на назначену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КИШ ФЕРЕНЦ“
25265 Свилојево, Главна 52
тел. 025/797-004

Наставник хемије
са 20% радног времена, на српском
наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, до повратка са функције
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, одл. УС
- 113/17, 95/18), кандидати треба да испуњавају посебне
услове по чл. 139 и 140, 141 Закона о основама система
образовањаи („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/19,
6/20) и то: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање сходно чл. 140-142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18,
10/19, 6/20), образовање према члану 3 тачка 11 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни
гласник“ бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020, 8/20, 16/20). Кандидат треба
и: да има држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
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одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
зна српски и мађарски језик на којима се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба уз кратку биографију да приложе: попуњен пријавни формулар
(одштампан и преузет са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја); уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; уверење МУП-а о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о знању српског и мађарског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад доказује се
положеним испитом из тог језика, осим за кандидате који
су стекли образовање на језику на коме се одвија образовно-васпитни рад. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима подноси само изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је
осам дана од дана објављивања конкурса, у публикацији
“Послови”. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страни Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију у овереној
копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Пријава на конкурс се доставља
поштом на адресу: ОШ „Киш Ференц“ Свилојево, Главна 52,
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос за радно
место наставник хемије“. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на телефон: 025/797-004. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“
22418 Ашања, Карађорђева 6
тел. 063/8315-468

Наставник историје
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139,
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. Закони,
10/2019 и 6/2020), услове утврђене Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи и Правилником о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и сручних 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). Под одговарајућом
врстом образовања подразумева се: професор историје;
професор историје и географије; дипломирани историчар;
мастер историчар; дипломирани историчар - мастер; мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер, треба
да имају завршене основне академске студије историје.

Наставник математике
са 89% норме
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139,
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др.закони,
10/2019 и 6/2020), услове утврђене Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи и Правилником о допуни Правилника о
степену и врсти образовања наставника и сручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020). Под
одговарајућом врстом образовања подразумева се: про-

фесор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и
информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани
професор математике-мастер, дипломирани математичар
- мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије математике, професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар; - мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер, треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета).

Наставник физике
са 90% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139,
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др.закони,
10/2019 и 6/2020), услове утврђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи и Правилником о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и сручних 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). Под одговарајућом
врстом образовања, подразумева се: професор физике,
дипломирани физичар; професор физике и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; професор физике и
основа технике; дипломирани педагог за физику и основе
технике; професор физике и математике; дипломирани
астрофизичар; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; професор физике и хемије за основну
школу; професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за примењену физику; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар истраживач; дипломирани професор физике и хемије за основну
школу; дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО; дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике; дипломирани физичар-медицинска физика; дипломирани професор физике-мастер; дипломирани физичар-мастер; мастер физичар;
мастер професор физике; мастер професор физике и
хемије; мастер професор физике и информатике; дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике-астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике; дипломирани
професор физике-хемије, мастер; дипломирани професор
физике-информатике, масте; дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска и
експериментална физика - мастер; дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер;
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар; професор физике и хемије за основну школу - мастер; мастер
професор математике и физике; мастер професор информатике и физике; дипломирани физичар - информатичар;
мастер професор предметне наставе. У ставу 3 Правилника
о допуни: дипломирани физикохемичар; мастер физикохемичар. Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима из области физике.
ОСТАЛО: За радно место наставника: високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета - студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинује целине и одговарајуће научне, односно

25.11.2020. | Број 909 |

45

Наука и образовање
стручне области или области педагошких наука, при чему
ово лице мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидати треба и: 1. да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
2. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; 3. за кривична дела примање или давање мита; 4.
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и притив човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривчну санкцију, и да за њих није, у
складу са законм, утврђено дискириматорно понашање;
5. да имају држављанство Републике Србије; 6. да знају
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (уколико кандидат није стекао образовање на српском језику,
у обавези је да достави доказ да је положио српски језик
по програму одговарајуће високошколске установе). Уз
пријаву кандидати прилажу и следећу документацију: 1.
одштампан и попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. кратку личну и радну
биографију са адресом и контакт телефоном (својеручно потписана); 3. оригинал или оверен препис дипломе о
завршеном одговарајућем образовању (диплома о високој
школској спреми - лица која су стекла академско звање
мастер, достављају и диплому о завршеним основним студијама првог степена на студијском програму за одговарајући предмет); 4. уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија од стране надлежног органа, не
старија од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија од стране надлежног
органа); 6. уверење о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од шест месеци). Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се путем поште или лично на
адресу: ОШ „Душан Вукасовић Диоген“, 22418 Ашања,
Карађорђева 6. Ближа обавештења се могу добити од
секретара школе, на тел. 063/8315-468.

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА
И ХЕМИЈСКА ШКОЛА
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3
тел. 022/622-352

Педагог
на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/2020) и то: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисцилпинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, при чему мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице из тачке 1 подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидати треба да испуњавају и услове у складу са чланом 4 став 1 тачка
1) Правилника о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-исп., 13/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020): дипломирани педагог,
професор педагогије, дипломирани школски психолог педагог, дипломирани педагог мастер, мастер педагог.
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ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз попуњен и одштампан пријавни формулар школи доставља следећу документацију: диплому о стеченом високом образовању; доказ о
неосуђиваности (извод из казнене евиденције); уверење о
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; писмени доказ (уверење или серификат) да је
положио испит из српског језика одговарајуће високошколске установе којим потврђује да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је
одговарајуће образовање стекао на страном језику. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима кандидат прибавља и доставља након
избора, а пре закључења уговора о раду. Уколико кандидат подноси копије наведених докумената исте морају
бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1
тел. 022/561-420

Наставник хемије
на одређено време, замена одсутне
запослене 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
одсутне запослене 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 система 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 има психичку, 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 Закона 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
формулар који кандидат попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе траженог степена
и врсте образовања, односно уверења - ако диплома
није издата), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); 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 система образовања и васпитања.
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. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање.
Пријаву на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу: ОШ „Душан Јерковић“ Инђија, Душана
Јерковића 1, 22320 Инђија, са назнаком „За конкурс“.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 022/561-420.

Национална служба
за запошљавање

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“
22240 Шид, Лазе Костића 2
тел. 022/271-2529

Наставник руског језика и књижевности
за 90% норме часова
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника руског језика и књижевности може да буде примљено
лице које поред општих услова прописаних Законом о раду
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, и то ако: 1)
има одговарајуће образовање: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије); на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, професор, односно дипломирани
филолог за руски језик и књижевност; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет, односно профил
Руски језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно
профил Руски језик и књижевност); мастер професор слависта - руски језик и књижевност; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 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.
Додатна знања испити и радно искуство: дозвола за рад
- лиценца. Докази о испуњавању услова: диплома о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци);
личну биографију (CV). Сви докази се прилажу у оригиналу
или овереној фотокопији. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је осам дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Лице
задужено за давање обавештења о конкурсу: Мирјана
Перовић, тел. 022/2712-529. Пријаве се подносе на горенаведеу адресу, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс
за пријем у радни однос“. Конкурс за пријем у радни однос
спроводи конкурсна Комисија коју ће директор именовати
посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом
и ученицима. Напомена: неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази биће одбачене закључком
конкурсне комисије.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел./факс: 022/310-641
e-mail: tskola@mts.rs

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, односно
степен и врста стручне спреме у складу са Правилником
о степену и врсти стручне спреме наставника, стручних
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Наука и образовање
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за
одговарајући предмет; 2) психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3) да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да лице зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; потписану пријава са радном биографијом; оверену
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне
спреме; доказ о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених и уверење о
неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака - о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели
у својим пријавама. Након обављене психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима,
а о датуму обављања разговора кандидати ће бити обавештени на број телефона који напишу на пријави. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све пријаве са приложеном документацијом предати у секретаријату школе од 09.00 до 12.00 часова или
послати поштом на адресу: Техничка школа, 22300 Стара
Пазова, Светосавска 5.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Пројектант информационих система и
програма
пробни рад 6 месеци
УСЛОВИ: завршен електротехнички факултет (мастер
академске студије), 2 године радног искуства на пословима програмирања, администрације и одржавања већих
информационих система, да кандидат није осуђиван и да
против њега није покренут кривични поступак. Уз пријаву
на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому
о завршеном факултету, потврду о неосуђиваности, уверење о некажњавању. Конкурс је отворен 10 дана од дана
објављивања у средствима јавног информисања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве се неће разматрати.
Ближе информације се могу добити на телефон: 024/554300. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на
адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет
Суботица, 24000 Суботица, Козарачка 2а.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са послова помоћника
директора на послове наставника, а
најдуже до 31.08.2021. године, са 50%
радног времена, за рад у одељењима на
српском наставном језику
УСЛОВИ: високо образовање, професор српског језика и
књижевности; професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани

Бесплатна публикација о запошљавању

филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност,
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор за
српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима; професор српскохрватског језика
и југословенске књижевности за наставу у школама у
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском,
односно русинском или румунском језику, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску и општу
књижевност, професор југословенске књижевности са
страним језиком, дипломирани филолог за књижевност
и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и
књижевност; професор српског језика и књижевности у
одељењима за националне мањине, професор српског
језика и српске књижевности; дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми:Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор језика и књижевности
(студијски програми:Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика),
Српска филологија (српски језик и књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност, Компаративна књижевност са теоријом књижевности), професор српскохрватског језика и
књижевности; мастер филолог из области филолошких
наука; професор југословенске књижевности и српског
језика; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет). Кандидат
треба да има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник”,
бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/20162/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство
Републике Србије и да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има напред наведено образовање. Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник је обавезан да стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. На основу члана
141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника може
да обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе.

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 међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, уверење о држављанству Републике Србије
или оверена фотокопија и доказ о испуњености услова из
члана 141 став 7 Закона о основама система образовања и
васпитања - оверену фотокопију сведочанства, или дипломе да је средње, више или високо образовање стекао на
језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или
доказ да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. У складу са чланом 155
став 1 и 2 и чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
формуларом достављају школи. Пријаве на конкурс слати
на адресу: Основна школа „Соња Маринковић“ Суботица,
24000 Суботица, Јо Лајоша 78. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, доказ да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (уверење
високошколске установе - оверена фотокопија), или доказ
да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног стручног
испита или испита за лиценцу, за оне кандидате који то
поседују, доказ да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: кратку биографију, попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“
24323 Фекетић, Братства бб

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

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

Педагошки асистент
ради пружања додатне помоћи
и подршке ученицима ромске
националности у образовању, на
одређено време до краја школске године
2020/2021, тј. до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место поред општих
услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 6/20), и чланом 8 став 1 Правилника о
педагошком и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”
бр. 87/19), и то: има одговарајуће образовање - IV степен,
средња стручна спрема, што доказује оригиналом или овереном фотокопијом дипломе, савладан програм обуке за
педагошког асистента у складу са Правилником о педагошком и андрагошком асистену („Сл. гласник РС“, бр 87/19),
лице које има савладан програм обуке за педагошког асистента према Правилнику о програму обуке за педагошког
асистента („Сл. гласник РС“, 11/10) или модуларни програм
обуке за педагошког асистента из 2016. г сматра се да има
савладан програм обуке у складу са горе наведеним правилником, тј. чланом 8 ставом 1 истог, што доказује оригиналом или овереном фотокопијом докумената; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, што се доказује лекарским уверењем; да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство
Републике Србије, зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (услов прописан Законом о основама система образовања и васпитања - да познаје ромски језик
(услов прописан Правилником о педагошком и андрагошком асистенту).
ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да приложи: молбу са
биографијом, попуњен пријавни формулар на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја - www.mpn.gov.rs, оригинал или оверену фотокопију дипломе средње школе, оригинал или оверену фотокопија документа којом се доказује савладан програм обуке
за педагошког асистента), лекарско уверење (подноси се
пре закључивања уговора о раду), уверење из казнене
евиденције МУП-а о некажњавању, оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству, доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад у складу са
чланом 141 став 7 Закона, може да обавља лице које је
стекло средње, више или високо образовање на језику на
коме се остварује образовно васпитни рад или је положило
испит из тог језика по програму високошколске установе доказ о знању ромског језика доказује на начин прописан
ставом 8. истог члана тј. потврдом високо школске установе

или националног савета ромске националне мањине. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама
ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић, Братства бб, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт
телефон који су навели у својим пријавама. У складу са чланом 155 став 7 Закона установа у поступку избора педагошког асистента прибавља мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Докази о испуњености услова
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из
тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора
о раду. Пријаве слати на адресу Основна школа „Никола
Ђурковић”, 24323 Фекетић, Братства бб, са назнаком „За
конкурс - педагошки асистент”. Фотокопије докумената
морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће бити узете у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити у секретаријату школе путем телефона 024/4738-071. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ОШ „МАТИЈА ГУБЕЦ“
24214 Таванкут, Марка Орешковића 12/а

Чистачица
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, и то:
I степен стручне спреме, основно образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 коме се остварује образовно-васпитни рад.

Домар
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, и то:
трећи или четврти степен средње стручне спреме: електро, столарске, браварске или водоинсталатерске струке и
положен испит за руковање топловодним котлом на течно
гориво; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
са 50% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, и то:
I степен стручне спреме, основно образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 коме се остварује образовно-васпитни рад.

Сервирка
са 50% радног времена

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

Наука и образовање
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, и
то: други или трећи степен стручне спреме, куварске или
посластичарске струке; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова саставни су део
пријаве на конкурс и подносе се у виду оригинала или
оверених фотокопија, а доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уверења о
неосуђиваности и држављанству не могу бити старија од
6 месеци. Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се преузима на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Одштампан формулар са документацијом кандидати достављају школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 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 запошљавање применом
стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима.

ОШ „МАТИЈА ГУБЕЦ“
24214 Таванкут, Марка Орешковића 12/а

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа треба да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - други закон, 10/19 и 6/20) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
- Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20). Кандидати
уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/17, 27/2018 - други закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену копију); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
копију); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - други закон,
10/19 и 6/20). Доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику.
Лекарско уверење као доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника конкурсна комисија ће извршити ужи избор кандидата
који ће бити упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. О времену и месту провере изабрани кандидати ће бити накнадно обавештени. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају школи на доле наведену адресу.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености
услова доставити на адресу школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон:
024/4767-035. Пријаву на конкурс слати на адресу школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Здравствена нега - вежбе и блок настава
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Масажа - вежбе и блок настава
са 65,68% радног времена, на мађарском
наставном језику, на одређено време,
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
Кинезиологија - вежбе
са 20% радног времена, на мађарском
наставном језику, на одеђено време,
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
Кинезитерапија - блок настава
са 14,32% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: услови за сва занимања: кандидат мора да испуњава услове за заснивање радног односа прописане чл. 139 и
чл. 140став 1Закона о основама образовања и васпитања, а
то су: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
став 1Закона: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз услов да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик).
ОСТАЛО: За сва занимања: члан 141 став 3 закона
регулише да, изузетно, послове наставника уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи, за које се не
образују наставници са одговарајућим образовањем из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона, може да обавља и лице са
одговарајућим образовањем из члана 140 став 3 Закона,
односно средњим образовањем. Члан 140 став 3 Закона регулише да 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.
Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и
7/2019, даље Правилник) прописани су степен и врста
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита и то за стицање образовања у
трајању од две године и за средње образовање и васпитање у трогодишњем и четворогодишњем трајању.
Правилник може да се преузима на званичној интернет
страници Средње медицинске школе: www.medicinskasu.
edu.rs. Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs) на конкурс достави: оверену копију
доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у
складу с чл. 140 Закона и Правилника, оверену копију
доказа о стеченом одговарајућем средњем образовању у
складу са Правилником, уверење из казнене евиденције
МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став
1 тачка 3) Закона (прибавља се у надлежној полицијској

управи према месту пребивалишта), оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије,
оверену копију доказа да зна српски и/или мађарски
језик, (оверена копија дипломе о завршеној средњој
школи, вишој школи или факултету на српском/мађарском језику или уверење о положеном испиту из српског/
мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 Закона
на српском језику, сматра се да је достављањем овог
доказа, доставио и доказ да зна српски језик. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос, који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Након психолошке процене конкурсна комисија обавиће
разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
и доноси решење о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Копије
доказа које се подносе при конкурисању оверавају се од
стране надлежног органа, у супротном, неће се узети у
разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу:
Средња медицинска школа, 24106 Суботица, Београдски
пут 126, са назнаком ”Конкурс за радно место”.

ШАБАЦ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА СТЕПА”
15305 Липолист, Карађорђева 1

Оглас објављен 11. 11. 2020. године у публикацији
„Послови“ исправља се за радна места: наставник историје са 10% радног времена, на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, најкасније до 31.08.2021. године и наставник
грађанског васпитања, са 5% радног времена, на
одређено време ради замене одсутне запослене,
преко 60 дана, најкасније до 31.08.2021. године, и
исправно треба да гласе:
Наставник историје
са 10% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, до њеног
повратка, а најкасније до 31.08.2021. године
Наставник грађанског васпитања
са 5% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, до њеног
повратка, а најкасније до 31.08.2021. године

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

Наставник математике
у издвојеној јединици Варна
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему - VII/1
степен одговарајуће струке; да испуњава посебне услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон, 10/2019, 27/18 - др. закон и 6/20) и уз пријаву
на конкурс са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1.
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену
фотокопију дипломе) 2. потврду о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима;
3. потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од намање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, 5. уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци, 6. доказ о познавању српског језика и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4,
5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
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Наука и образовање
вање кандидата је 60 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће
се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу или
лично предати у Секретаријату школе, од 08 до 14 часова.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АНДРА ЈОВАНОВИЋ“
15000 Шабац, Цара Душана 9
тел. 015/342-175
e-mail: medison@ptt.rs

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе, поред одговарајућег образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, треба да
испуњава и друге услове у складу са чл. 139 став 1 истог
Закона, услове из чл. 122 Закона, које (као документацију) доставља уз пријаву на конкурс и Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015): 1)
да има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника средње стручне школе за подручје рада
Здравство и социјална заштита, за педагога и психолога школе; 2) да има дозволу за рад, односно положен
стручни испит за наставника или стручног сарадника; 3)
да има обуку и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора
дужан је да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); 4) да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 6) да није правоснажном судском
пресудом осуђиван за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом утврђено, дискриминаторно понашање што онемогућава рад у образовању; 7)
да није правноснажно осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности; 8) против кога није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела; 9) да има држављанство Републике
Србије; 10) да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Директор школе бира се
на мандатни период од четири године. Директору школе
мирује радни однос за време трајања два мандата и има
право да се врати на послове које је обављао пре именовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 1)
оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом чл. 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања; 2) доказ о поседовању дозволе/лиценце за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (оригинал или оверену копију); 3) доказ о поседовању обуке и
положеног испита за директора (уколико га поседује, а
изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност) (оригинал или оверене копије оба
документа); 4) доказ о радном стажу у установи од најмање 8 година на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал
или оверену копију); 5) доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци) (оригинал или оверену копију); 6) уверење да кандидат није
осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања (из
надлежне полицијске управе); (оригинал или оверену
копију); 7) уверење основног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
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тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци) (оригинал
или оверену копију); 8) уверење привредног суда да није
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности (не старије од 6 месеци) (оригинал или
оверену копију); 9) уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци) (оригинал или оверену копију); 10) доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику); 11)
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника (уколико га
поседује); 12) доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност
директора школе (оверену копију докумената, уколико
исти постоји), сходно члану 123 став 14 Закона о основама система образовања и васпитања односно уколико
нема овај извештај кандидат доставља краћу изјаву на
околност недостављања извештаја; 13) извод из матичне књиге рођених - достављају лица која су променила
презиме или име након издавања дипломе о стеченом
образовању (оригинал или оверену копију); 14) радна
биографије са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада школе; 15) пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Фотокопије докумената које нису оверене неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају на адресу школе: Медицинска школа
„Др Андра Јовановић“; 15000 Шабац, Цара Душана 9
или лично код секретара школе, у затвореној коверти
са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Ближа обавештења могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 015/342-175, од 08.00 до 14.30 часова. Пријаве кандидата који учествују на конкурсу са приложеном
документацијом се не враћају, већ се задржавају у архиви школе. О резултатима конкурса кандидати ће бити
обавештени у року од 8 дана од дана пријема решења
о именовању директора школе од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају формулар за пријем
у радни однос у установи образовања и васпитања који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани
образац пријавног формулара кандидати достављају и: 1.
кратку биографију (CV), 2. оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; 3. потврду или уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци (оригинал или оверену копију), 5. извод из матичне књиге рођених са холограмом, (оригинал или оверену
копију); 6. кандидат (односи се само за наставнике) који
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из педагогије и психологије,
односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за
лиценцу. Кандидат који нема образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га
стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као и услов за полагање испита за лиценцу (сматра се да наставник, који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); 7. доказ
о знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање која ће извршити процену
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети лично
или слати на адресу: Основна школа „Емилија Остојић“,
31210 Пожега, са назнаком „За конкурс“. Рок за подношење
пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве и приложена документација се не враћају.

УЖИЦЕ

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751
e-mail: osemilijaostojic@gmail.com

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Оглас објављен 11.11.2020. године, у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: наставник
графичке групе предмета на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
Наставник шпанског језика
са 44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
Наставник ликовне културе
са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751
e-mail: osemilijaostojic@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (именовање за
в.д. директора)

Наставник математике
са 89% радног времена
2 извршиоца
Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др.
Закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС- Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18,
11/19 и 2/2020); и то; 1. да имају одговарајуће образовање;
2. да имају психичку, физичку и здравстену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених мађународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у скпаду са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик као језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник италијанског језика
са 44% норме, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана,
а најдуже до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др.
Закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС- Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18,
11/19 и 2/2020); и то; 1. да имају одговарајуће образовање;
2. да имају психичку, физичку и здравстену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених мађународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
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Наука и образовање
које није, у скпаду са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик као језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају формулар за пријем
у радни однос у установи образовања и васпитања који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани
образац пријавног формулара кандидати достављају и:
1. кратку биографију (CV), 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3. потврду
или уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци);
4. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), 5. извод
из матичне књиге рођених са холограмом, (оригинал или
оверену копију); 6. кандидат (односи се само за наставнике) који има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду /уверење високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из педагогије и
психологије, односно уверење о положеном стручном
испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као и услов
за полагање испита за лиценцу (сматра се да наставник,
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина; 7. доказ о знању српског језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима у Националну службу
за запошљавање која ће извршити процену применом
стандардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или
слати на адресу Основна школа „Емилија Остојић“,
31210 Пожега, са назнаком „За конкурс“. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве и приложена документација се не
враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседује одговарајуће високо
образовање за наставника, васпитача или стручног сарадника из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседује дозволу за рад (лиценцу или стручни испит); поседује
лиценцу за директора установе (кандидат који ту лиценцу
не поседује може бити изабран за директора, али ће бити
дужан да испит за директора школе положи у року од две
године од дана ступања на дужност); најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена, безусловна казна затвора у трајању од накмање три месеца, као и за кривична,
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање, малолетног лица, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела, из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик
на коме се остварује васпитно образовни рад; да поседује
држављанство Републике Србије.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; потврду о радном стажу у области образовања и
васпитања; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
уверење о неосуђиваности за кривична дела наведена у
конкурсу (не старија од 6 месеци); уверење привредног
суда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за привредни преступ утврђен Законом о основама система
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); уверење
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (само за кандидате који нису стекли одговарајуће
образовање на српском језику); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора о раду кандидата (ако га поседује);
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања (за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе) и биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са траженом документацијом доставити на адресу: Основна
школа „Душан Јерковић”, Трг Светог Саве бр. 22, Ужице са
назнаком „Конкурс за избор директора школе” или лично у
Секретаријат школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, телефон 031/514-146.

ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛАСКА УСТАНОВА
„КАЈА”
14240 Љиг, КраљицеМарије бб
тел. 014/3445-286

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: стечено високо образовање, VII степен стручне спреме у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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. године, у звању: дипломирани економиста; знање за рада на рачунару; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3.Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на којем се остварује обрзовно-васпитни рад. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци или трајни са
холограмом, оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); оверена фотокопија дипломе или уверења
о стеченој стручној спреми; доказ да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом прибавља установа пре
закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом и краћом
биографијом могу доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - не отварати“.

Пословни центри НСЗ

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

Домар
УСЛОВИ: средње образовање; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да
за њега није утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном
пријавом сматраће се пријава која садржи: попуњен
формулар за пријаву на конкурс (који се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја или у вртићу); кратку радну биографију (са
обавезно назначеним важећим бројем телефона); оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 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 високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика). Пријаву са комплетном документацијом доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Ивана Тешић, секретар, телефон:
014/411-602, звати од 08.00 до 12.00 часова.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
17530 Сурдулица, Дринске дивизије 6
тел. 017/815-250

Наставник хемије
са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог
са функције
УСЛОВИ: 1. кандидат за радно место наставника хемије
треба да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20) и чланом 140
ЗОСОВ стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука (у овом случају је неопходно да кандидат мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар МПНТР кандидат треба
да приложи: 1. оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању (лице које је стекло
одговарајуће образовање на студијама другог степена
доставља диплому првог и другог степена); 2. уверење о
држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија); 3. извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 4. доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику); 5. доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријавни формулар доступан на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и са одштампаним формуларом достављају горе
наведену документацију. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здрвствене способности за рад са децом и
ученицима изабрани кандидат је дужан да прибави пре
закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и испуњавају услове конкурса
упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши Национална служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступка. Решење о избору кандидата донеће конкурсна
комисија, у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Пријаве са потребном документацијом
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на адресу: Основне школе „Јован Јовановић
Змај“ Сурдулица, Дринске дивизије 6. Неблаговремене
и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, као и фотокопије документа која нису оверена
од стране надлежног органа (јавног бележника, органа
градске или општинске управе, суда). Достављени подаци обрађиваће се у скаду са Законом о заштити података о личности, у сврху обраде података у конкурсном
поступку. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе од 9.00 до 13.00 часова, на телефон:
017/815-250.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-822

Наставник предметне наставе - српски
језик
са 78,60% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (боловање)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане
одредбама чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17 и 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20) и то: а) да је стекао одговарајуће образовање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни
гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета или
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз услов да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
б) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да
има држављанство Републике Србије; д) да зна српски
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језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. 6. Кандидат попуњава формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати број телефона/мејл-адресу). Одштампан формулар достављају
школи као и следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе (односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; кандидат који има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду /уверење високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним испитима
из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за лиценц, у складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат који нема образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га
стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као и услов за полагање испита
за лиценцу (сматра се да наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина), уверење о неосуђиваности надлежне
полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија),
не старије од 6 месеци, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику доставља доказ
(уверење или потврду) да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографија (пожељна). Конкурсна комисија утврђује
испуњеност улова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати из тачке 7 који буду изабрани
у ужи избор, у року од осам дана, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити обавештени путем телефона на бројеве које су
навели или на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија
ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене, и обавити разговор
са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити
обавештени путем телефона на бројеве које су навели
или на наведене имејл адресе. Конкурсна комисија ће
донети решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора. Лекарско уверење-доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са потребном документацијом у року од 8
дана од објављивања конкурса у публикацији „Послови”
доставити поштом или лично на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс - српски језик”.

Наставник предметне наставе француски језик
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (боловање)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане
одредбама чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17 и 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20) и то: а) да је стекао одговарајуће образовање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни
гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета или
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз услов да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
б) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање

три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да
има држављанство Републике Србије; д) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат попуњава формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати број телефона/мејл адресу). Одштампан формулар достављају
школи као и следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе (односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; кандидат који има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју
остварених бодова, односно положеним испитима из
педагогије и психологије, односно уверење о положеном
стручном испиту/испиту за лиценцу, у складу са чланом
142 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат који нема образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га
стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као и услов за полагање испита
за лиценцу (сматра се да наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина), уверење о неосуђиваности надлежне
полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија),
не старије од 6 месеци, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци,
звод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику доставља доказ
(уверење или потврду) да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографија (пожељна). Конкурсна комисија утврђује
испуњеност улова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити обавештени путем телефона на бројеве које су
навели или на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија
ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене, и обавити разговор
са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити
обавештени путем телефона на бројеве које су навели
или на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће
донети решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора. Лекарско уверење - доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са потребном документацијом у року од 8
дана од објављивања конкурса у публикацији „Послови”
доставити поштом или лично на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс - француски језик”.

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-822

Оглас објављен 21.10.2020. године, у публикацији
„Послови”, број 904, поништава се за радно место:
наставник предметне наставе - српски језик, на
одређено време, ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (боловање). У осталом делу конкурс
остаје непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Оглас објављен у публикацији „Послови” 11.11.2020.
године поништава се у целости.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

23101 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), канди-

дат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закони,
10/19 и 6/20), посебне услове из члана 20 Правилника о
организацији и систематизацији послова у Основној школи „Соња Маринковић” Зрењанин дел. број 1511 од 13.
септембра 2019. године, и то: да има најмање 15 година
живота (општи услов); да има одговарајуће образовање и
то: завршена основна школа; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз
пријаву на конкурс учесници конкурса треба да доставе:
1. пријавни формулар (са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 2.
доказ о одговарајућем образовању и то: оверена копија
сведочанства о завршеној основној школи; 3. уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија); 4. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
5. доказ да нису осуђивани (за горенаведена дела) који
није старији од 6 месеци (оригинал или оверена копија);
6. доказ да је образовање стечено на српском језику; 7.
потписану биографију кандидата. Услови тражени овим
конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се током рада. Лекарско уверење доставља

изабрани кандидат пре закључења уговора о раду (у виду
оригинала или оверене фотокопије). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
конкурсна комисија неће разматрати. Потпуне информације кандидати могу добити од секретара школе путем
телефона 023/530-420. Пријаве на конкурс са свом конкурсом траженом документацијом и назнаком на коверти
„За конкурс - чистачица“ слати на адресу школе.

Национална служба
за запошљавање

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења
- друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се
особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, која није засновала радни однос или на други начин
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и
активно тражи запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се
особа која је у радном односу или је на други начин остварила
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се
на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица
којима мирују права из радног односа и други.
Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама Националне службе, према месту пребивалишта, односно месту
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и
повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла
• Информисање о слободним радним местима:
- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем
- публикација ,,Послови“
- огласна табла
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs
• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС)
• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору,
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу
• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла
• Каријерно вођење и саветовање
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања
особа са инвалидитетом.
Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне службе за запошљавање остварују право на:
• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.
Запослени који траже промену запослења и друга лица
која траже запослење остварују право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.
За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

