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

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

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Сл.
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07
- испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних
места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1129598/2020 од 27. новембра 2020. године, оглашава

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

Услови: завршена средња школа, инсталатер водовода
или централног грејања или машинска струка и положен
испит за ложача парних котлова, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција- усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима

5. Радно место за послове обрачуна
зарада и накнада запослених
Служба за опште послове,
у звању референта
1 извршилац
Услови: завршена средња школа, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Уредбе о
буџетском рачуноводству - усмено; вештина комуникације
- непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Mесто рада: Сремска Митровица, Фрушкогорска б.б.
II КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У ШАПЦУ

II КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

1. Радно место медицински техничар,
у звању референта
1 извршилац

1. Радно место руководилац Групе
за сточарску производњу,
у звању саветника
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, медицинске струке, положен државни стручни испит или стручни испит у области
здравствене заштите и најмање две године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад на радном
месту.

Радна места која се попуњавају:

Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничких наука - смер пољопривреда или смер сточарство или из научне области ветеринарске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено, вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

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

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

4. Радно место руководилац Групе за рад
у котларници
у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референта
1 извршилац
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Радно место правни послови,
у звању саветника
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области
правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција и Закона о државним службеницима - усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.
Mесто рада: Шабац, Стефана Првовенчаног б.б.
III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству (у пријави назначити редни број радног
места из текста конкурса као и назив радног места за које
се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт телефон,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства у степену стручне спреме прописане за радно
место на које се конкурише, са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена
у условима за радно место - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверење из суда да се
против кандидата не води кривични поступак за кривично
дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30
дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци) - заједничко за сва радна места;

- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа, издата од
стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса
био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
стручном испиту у области здравствене заштите или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту (кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту; у
складу са чланом 101 Закона о државним службеницима
државни стручни испит нису дужни да полажу државни
службеници који су здраствени радници или здравствени
сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који
су у обавези да полажу или су положили стручни испит у
области здравствене заштите;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо ње - заједничко
за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси:
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.
Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
испиту за рад у државним органима. Попуњену изјаву је
неопходно доставити уз напред наведене доказе како би
орган могао даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103
став 3). Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе
доказе о којима службену евиденцију воде други органи, у
циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама. Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном
језику морају бити преведени на српски језик и оверени од
стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
IV Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци (члан 45. став 1. Закона о државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253.
став 4. Закона о извршења кривичних санкција прописано је да се у радни однос не може се примити лице које
је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној
дужности, лице против кога се води кривични поступак за
кривично дело које се гони по службеној дужности, лице
које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању
дужем од три месеца и лице за које, у складу са прописима
којима је уређено вршење безбедносних провера, постоје
безбедносне сметње.
V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње
да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
„Послови“.
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VI Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености,
знања и вештина које се вреднују у изборном поступку
спровешће се у просторијама завода. О дану и времену
спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на контакте (бројеве
телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних места“.
VIII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић,
тел. 011/2685-305, радним данима од 12 до 14 часова.
IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да се запосли
пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у државном органу, ако му
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци. Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и
лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно
да га положи у року утврђеном овим законом.
Државни службеник који је у радном односу на неодређено
време мора да има положен државни стручни испит.Пробни
рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у
државном органу, а нису приправници, нити раде у кабинету. Државни службеник на пробном раду који је радни однос
засновао на неодређено време и државни службеник који је
засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит полаже државни стручни испит у
року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили
тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду или од стране јавног бележника биће одбачене
закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом
254. Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Управе
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

4. Инструктор пољопривредне
производње, у звању референт
1 извршилац

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење
кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10
и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-9598/2020 од 27.
новембра 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција,
Немањина 22-24, Београд
Радна места која се попуњавају:
II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ У БЕОГРАДУ

1. Руководилац Групе В, у Одсеку
за спровођење мере обавезног
психијатријског лечења и чувања у
здравственој установи, у Служби за
здравствену заштиту,
у звању самостални саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Медицинске науке на академским интегрисаним, специјалистичким студијама у обиму од
најмање 420 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама
у трајању од најмање пет година, положен државни стручни испит или стручни испит у области здравствене заштите, положен специјалистички испит из неуропсихијатрије
или психијатрије и најмање пет година радног искуства на
истим или одговарајућим пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Београд, Бачванска 14.
III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У СОМБОРУ

2. Инструктор дрвне струке у Служби за
обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена средња школа,
дрвопрерађивачке или шумарске струке, положен државни
стручни испит и најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима;
Место рада: Сомбор, Стапарски пут 1
IV У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У КРАГУЈЕВЦУ

3. Начелник Службе за опште послове,
у звању самостални саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту:стечено високо образовање из научне области Правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама у трајању
од најмање четири године, или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства на истим или одговарајућим пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција и Закона о државним службеницима - усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа,
пољопривредне струке, положен државни стручни испит и
најмање две године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима;
Место рада: Крагујевац, Млавска б.б.
V Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се
конкурише, име и презиме, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства у степену стручне спреме прописане за радно
место на које се конкурише, са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена
у условима за радно место - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из суда да се
против кандидата не води кривични поступак за кривично
дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30
дана) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- доказ о положеном специјалистичком испиту из неуропсихијатрије или психијатрије у оригиналу или овереној фотокопији - за радно место под р. бр.1;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
стручном испиту у области здравствене заштите или државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту могу поднети доказ о положеном правосудном
испиту) - заједничко за сва радна места; (у складу са чланом
101. Закона о државним службеницима државни стручни
испит нису дужни да полажу државни службеници који су
здравствени радници или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези да
полажу или су положили стручни испит у области здравствене заштите);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо ње -заједничко
за сва радна места;
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси:
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.
Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном
правосудном испиту.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.

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

Администрација и управа
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на српски језик
и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Управа за извршење кривичних санкција ће службеним
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254.
Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Управе
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДА

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Служба за управљање кадровима
Београд

VI Општи услови за рад на радном месту: Чланом
45. став 1. Закона о државним службеницима прописано је
да као државни службеник може да се запосли пунолетан
држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом,
другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у државном органу, ако му
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван
на казну затвора од најмање шест м есеци.

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. 2/2019), Служба за
управљање кадровима оглашава

Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253.
став 4. Закона о извршењу кривичних санкција прописано
је да се у радни однос не може примити лице које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице против кога се води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности, лице које је
осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од
три месеца и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.
VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку спровешће се у просторијама завода. О дану
и времену спровођења изборног поступка кандидати ће
бити обавештени телефоном или телеграмом, на контакте
(бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
IX Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
X Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел.
011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел. 011/363-1059 (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).
XI Трајање радног односа: За наведено радно место
радни однос се заснива на неодређено време.
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
року утврђеном законом.
Државни службеник на пробном раду који је радни однос
засновао на неодређено време и државни службеник који је
засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит полаже државни стручни испит у
року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаjи: Министарствo
пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за
аграрна плаћања, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник директора - руководилац
Сектора за послове координације,
међународне сарадње и Интегрисаног
система управљања и контроле у Управи
за аграрна плаћања у Министарству
пољопривреде, шумарства и
водопривреде
положај у петој групи
Опис послова: руководи, планира, усмерава и надзире
рад Сектора; даје стручна упутства за рад државних службеника у Сектору; распоређује послове на уже унутрашње
јединице; врши најсложеније послове из делокруга Сектора; подноси извештаје о раду Сектора; остварује сарадњу
из делокруга Сектора са другим телима и органима; координира послове који се односе на област међународне
сарадње; врши надзор над успостављањем Интегрисаног
система управљања и контроле и Система идентификације
земљишних парцела; обавља и друге послове по налогу
директора.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке или из научне области економске науке или
из научне области политичке 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 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; положен државни стручни испит, 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.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили
тражене доказе.

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.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду или од стране јавног бележника биће одбачене
закључком конкурсне комисије.

- 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.
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2. Посебна функционална компетенција за област рада
послови међународне сарадње и европских интеграција
(механизми координације и извештавања у процесу приступања ЕУ) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности
и организације органа (Закон о пољопривреди и руралном
развоју) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
4. Страни језик - Енглески језик, ниво Б1 - провера ће се
вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског
језика - ниво Б1.
- 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 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 113а.

2. Помоћник директора - руководилац
Сектора за одобравање пројеката
у Управи за аграрна плаћања у
Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде
положај у петој групи
Опис послова: руководи, планира, усмерава и надзире
рад Сектора; даје стручна упутства за рад државних службеника у Сектору; распоређује послове на уже унутрашње
јединице; врши најсложеније послове из делокруга Сектора; подноси извештаје о раду Сектора; остварује сарадњу
из делокруга Сектора са другим органима; учествује у припреми стручних основа за израду прописа из области спровођења програма међународних подстицаја у делу који се
односи на одобравање пројеката; обавља и друге послове
по налогу директора.
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке (дипломирани инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста
инжењер пољопривреде, специјалиста струковни инжењер
пољопривреде) или из научне области економске науке
или 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, или
из научне области ветеринарске науке на интегрисаним
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 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, положен државни
стручни испит, 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.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада послови међународне сарадње и европских интеграција (познавање прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске
уније) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности
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Администрација и управа
и организације органа (Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
4. Страни језик - Енглески језик, ниво Б1 - провера ће се вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског језика
- ниво Б1.
- 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 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 113а.

3. Помоћник директора - руководилац
Сектора за контролу на лицу места
у Управи за аграрна плаћања у
Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде
положај у петој групи
Опис послова: руководи, планира, усмерава и надзире
рад Сектора; даје стручна упутства за рад државних службеника у Сектору; распоређује послове на уже унутрашње
јединице; врши најсложеније послове из делокруга Сектора; подноси извештаје о раду Сектора; остварује сарадњу
из делокруга Сектора са другим органима; обавља и друге
послове које одреди директор.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, 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, положен државни стручни испит, 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.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о потврђивању Оквирног
споразума између РС и Европске комисије о правилима за
спровођење финансијске помоћи Европске уније РС у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) - провера
ће се вршити путем усмене симулације.
3. Страни језик - Енглески језик, ниво Б1 - провера ће се
вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског
језика - ниво Б1.
- 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.
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Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 113а.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
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; податак о
знању енглеског језика ниво Б1; 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.

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)”.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању
енглеског језика ниво Б1.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Обрен Чавић, тел.
011/3130-901, Служба за управљање кадровима.

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“.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика
- ниво Б1 биће ослобођени провере компетенције знање
енглеског језика - ниво Б1, сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се
кандидат ослобађа од писмене/усмене провере енглеског
језика - ниво Б1.
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).

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, на интернет презентацији и oгласној табли
Управе за аграрна плаћања, 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.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњавају положаји који су предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род
лица на које се односе.

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.
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.

Посао се не чека, посао се тражи
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Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд, Савска 17а

На основу одредби чл. 47, 54, 55, 56 и 61 Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05 испр, 83/05 - испр, 64/07, 67/07 - испр, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), одредбе члана 8 став 4 у вези са чланом 2
став 8, члана 9 став 3, чланова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и
26 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС“
број 2/19), као и на основу Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима
и мерилима за избор за извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник РС“ број
30/19), а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду Су
I-9 1/2019 од 18.03.2019. године, измењеним Правилником о
изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду
Су I - 9 2/2019 од 11.07.2019.године, који је ступио на снагу
дана 22.08.2019. године, као и на основу Закључака Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број 112-5276/2019 од 29.05.2019.године, 51 број 112-8375/2019 од 28.08.2019.године, 51 број 1129570/2019 од 27.09. 2019.године и 51 број 112-12608/2019-1
од 13.12.2019. године, председник Вишег суда у Београду,
судија Александар Степановић оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Виши суд у
Београду, Београд, Савска 17а
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место судијски помоћник - виши
судијски сарадник
звање самостални саветник
9 извршилаца
Опис послова радног места: помаже судији у раду; израђује
нацрте судских одлука; проучава правна питања, судску праксу и правну литературу; израђује нацрте правних схватања;
усвојена правна схватања припрема за објављивање; врши
самостално или уз надзор и по упутствима судије друге стручне
послове, као и друге послове по налогу председника Суда.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из области правне науке - на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године дипломирани правник, или на специјалистичким студијама
на факултету, положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита и потребне компетенције за ово радно место.

2. Радно место судијски помоћник судијски сарадник
звање саветник
3 извршиоца
Опис послова радног места: помаже судији у раду; израђује
нацрте једноставнијих судских одлука; проучава правна
питања, судску праксу и правну литературу у једноставнијим
предметима; врши самостално или уз надзор и по упутствима
судије друге стручне послове, као и друге послове по налогу
председника Суда.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из области правне науке - на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
- дипломирани правник, или на специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и потребне
компетенције за ово радно место.

3. Радно место у пријемној канцеларији,
експедицији и архиви
звање: референт
2 извршиоца
Опис послова радног места: прима списе, поднеске, новчана писма, телеграме и остала писмена упућена Суду преко поштанске службе, курира, достављача или непосредно;
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одваја писмена према хитности и материји, распоређује их по
одељењима и стара се да писмена буду уредно и на време
предата судским одељењима; врши отпрему, односно достављање писмена поштанској служби, распоређује доставе,
франкира их и уводи у одговарајућу књигу; у архиви прима
свршене предмете, организује њихово сређивање по врсти
и редним бројевима година; издаје предмете по захтеву
овлашћених лица, а по писменом одобрењу председника суда
или судија, о чему води посебну евиденцију; прима, сређује и
стара се о архивирању и чувању осталих докумената која се
по одлуци надлежних органа одлажу у архиву; обавља и друге послове по налогу секретара суда, управитеља писарнице
и шефа одсека писарнице.
Услови за рад на радном месту: завршена средња школа друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно трећи или четврти степен стручне спреме, најмање две
године радног искуства у струци и положен државни стручни
испит и потребне компетенције за ово радно место.

4. Радно место записничар
звање референт
4 извршиоца
Опис послова радног места: по годишњем распореду
послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен; као
записничар за време суђења куца записнике; куца текстове
по диктату и са диктафона; врши препис тонског записа
главног претреса; израђује све врсте табела; сређује списе,
води рачуна о уредности списа и води попис списа сходно одредбама Судског пословника; обавља потребне техничке послове у вези са суђењем; поступа по наредбама
са записника; саставља извештаје са расправа и претреса
ради доставе писарници; по налогу руководиоца дактилобироа обавља и послове записничара у дактилобироу;
стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном
коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, обавља и друге послове по налогу судије код којег је
распоређен и руководиоца дактилобироа.
Услови за рад на радном месту: завршена средња школа друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно трећи или четврти степен стручне спреме, најмање две
године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа Iа или Iб класе, положен државни стручни испит и
потребне компетенције за ово радно место.

5. Радно место техничар за
информационо-техничку подршку
звање: референт
1 извршилац
Опис послова радног места: обавља послове инсталирања и текућег одржавања рачунарске опреме у суду, врши
инсталацију софтверских апликација, самостално отклања
мање кварове на деловима рачунарске опреме, стара се о
благовременом и превентивном сервисирању рачунарске и
комуникационе опреме и води евиденцију, планира и врши
замену потрошног материјала, пружа техничку подршку
запосленима, обавља послове евиденције информатичких ресурса суда, стара се о ажурирању сајта суда, врши
нарезивање и штампање презентационих дискова суда,
врши имплементацију антивирусне заштите, израђује основе веб-презентације и дизајн пословног материјала суда,
израђује статистичке извештаје у електронском и папирном
облику и активно учествује у креирању аналитичких послова у суду, прати спровођење аналитичко-статистичких
послова и имплементираних послова апликативног софтвера у суду, по налогу и упутствима систем администратора
спроводи обуку запослених за примену пословних апликација, и обавља друге послове по налогу председника суда,
секретара суда и руководиоца службе.
Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа природног или техничког смера или гимназија, у
четворогодишњем трајању, односно четврти степен стручне спреме, најмање две године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит и потребне компетенције
за ово радно место.

6. Радно место информатичар за аудиовидео подршку
звање референт
1 извршилац
Опис послова радног места: прати рад и контролише
техничке ресурсе конгресног система и сервера за дигитално
снимање и транскрипцију; контролише аудио-видео излазе; спроводи и стара се о мултимедијалним преносима са

удаљених локација и видео конференцији, врши дигитално
снимање на аудио серверима; контролише рад ТВ монитора
у судницама и медија центру; архивира аудио-видео записе
на екстерне медије; ради на монтажи снимљеног материјала
за потребе заштите података о личности; контролише дистрибуцију аудио видео сигнала; ради са аудио видео миксетом, режира и контролише пренос из судница; подешава
опрему према упутству произвођача опреме и идентификује
евентуалне техничке недостатке; скремблује аудио и видео
сигнал у случају заштићених лица; пружа техничку подршку
запосленима и обавља друге послове по налогу председника
суда, секретара суда и руководиоца службе.
Услови за рад на радном месту: завршена средња школа природног или техничког смера или гимназија, у четворогодишњем трајању, односно четврти степен стручне спреме,
положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци и потребне компетенције за ово радно
место.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне компетенције,
посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике Србије
(провера ће се вршити писаним путем - тест);
- дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем
задатака практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити писменом
симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања
и вештина из наведених области на траженом нивоу и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни обаразац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад
на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији.
Провера сваке од општих функционалних компетенција не
може трајати дуже од једног сата.
Кандидати који су освојили један бод у провери одређене
компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.
Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији суда.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Међу кандидатима врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
1. За радно место судијски помоћник - виши судијски
сарадник: Посебна функционална компетенција у области
рада судска управа - познавање материјалних и процесних
прописа релевантних за надлежност суда - провера ће се
вршити писаним путем - тест.
Посебна функционална компетенција за радно место
судијски помоћник - виши судијски сарадник - поседовање
знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других
аката - провера ће се вршити усменим путем - разговор са
кандидатом.
Посебна функционална компетенција за радно место судијски
помоћник - виши судијски сарадник - презентерске вештине,
вештине управљања поступком и вештине извештавања у
предметима - провера ће се вршити усменим путем - разговор
са кандидатом.
2. За радно место судијски помоћник - судијски сарадник: Посебна функционална компетенција у области рада
судска управа - познавање материјалних и процесних
прописа релевантних за надлежност суда - провера ће се
вршити писаним путем - тест.
Посебна функционална компетенција за радно место судијски
помоћник -судијски сарадник - поседовање знања и вештина
за израду нацрта судских одлука и других аката - провера ће
се вршити усменим путем - разговор са кандидатом.
Посебна функционална компетенција за радно место судијски
помоћник -судијски сарадник - презентерске вештине, вештине управљања поступком и вештине извештавања у предметима - провера ће се вршити усменим путем - разговор са
кандидатом.
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3. За радно место у пријемној канцеларији, експедицији и архиви: Посебна функционална компетенција
за радно место у пријемној канцеларији, експедицији и
архиви - познавање прописа: Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Судски
пословник, познавање прописа којим се уређује употреба
печата и штамбиља у државном органу и познавање прописа којима се уређује поступање са архивском грађом провера ће се вршити писаним путем - тест.
Посебна функционална компетенција у области рада административни послови - познавање канцеларијског пословања - провера ће се вршити усменим путем - разговор са
кандидатом.
Посебна функционална компетенција у области рада судска
писарница - знање и вештине потребне за рад на пословном
софтверу за управљање предметима - провера ће се вршити
усменим путем - разговор са кандидатом.
4. За радно место записничар: Посебна функционална
компетенција за радно место записничар - познавање прописа: Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Судски пословник - провера ће се
вршити писаним путем - тест.
Посебна функционална компетенција у области рада административни послови - познавање канцеларијског пословања - провера ће се вршити усменим путем - разговор са
кандидатом.
Посебна функционална компетенција у области рада административни послови - познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама
података - провера ће се вршити усменим путем - разговор
са кандидатом.
5. За радно место техничар за информационо-техничку подршку: Посебна функционална компетенција за
радно место техничар за информационо - техничку подршку - познавање прописа: Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Судски пословник
- провера ће се вршити писаним путем - тест.
Посебна функционална компетенција у области рада информатички послови - познавање метода и техника прикупљања,
евидентирања и ажурирања података у базама података
(познавање office пакета и интернет технологије, одржавање
хардвера и поседовање знања из области информационе безбедности) - провера ће се вршити усменим путем - разговор
са кандидатом.
Посебна функционална компетенција у области рада информатички послови у правосуђу - знање и вештине за обуку
запослених за рад са пословним софтвером - провера ће се
вршити усменим путем - разговор са кандидатом.
6. За радно место информатичар за аудио-видео
подршку: Посебна функционална компетенција за радно
место информатичар за аудио - видео подршку - познавање прописа: Закон о општем управном поступку, Закон о
државним службеницима и Судски пословник - провера ће
се вршити писаним путем - тест.
Посебна функционална компетенција у области рада информатички послови - познавање метода и техника прикупљања,
евидентирања и ажурирања података у базама података
(познавање office пакета и интернет технологије, одржавање
хардвера и поседовање знања из области информационе безбедности) - провера ће се вршити усменим путем - разговор
са кандидатом.
Посебна функционална компетенција у области рада информатички послови у правосуђу - знање и вештине за обуку
запослених за рад са пословним софтвером - провера ће се
вршити усменим путем - разговор са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених
одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених одговора из базе питања
објављене на интернет презентацији Вишег суда у Београду. Кандидат може на свако питање дати, односно заокружити само један одговор. Свако брисање или исправка
датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, комисија
ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да
кандидат није положио тест.
Време за израду теста је 45 (четрдесет пет) минута. Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да
предлог решења одређеног задатка који је типичан за
обављање послова радног места. Време за припрему задатка је 15 (петнаест) минута.
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3. Провера понашајних компетенција:
Провера понашајних компетенција и то: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет, вршиће се од стране дипломираног психолога путем упитника.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на свим радним местима и
прихватања вредности државних органа - провераваће се
путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Врста радног односа и место рада за сва радна места: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено
време у Вишем суду у Београду, Савска улица 17а, уз обавезан пробни рад за оне који први пут заснивају радни однос у
државном органу. Пробни рад траје 6 (шест) месеци.
V Општи услови за рад на свим радним местима:
- да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије;
- да учеснику конкурса није раније 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
VI Датум оглашавања и рок за подношење пријава
на конкурс: Датум оглашавања: 09.12.2020. године. Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Вишег суда у Београду, на интернет презентацији Вишег суда у Београду, на
порталу е-управе и на интернет презентацији и у периодичном издању Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам)
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - публикација „Послови“.
Последњи дан рока за подношење пријава је 17.12.2020.
године.
VII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који
је доступан на интернет презентацији Вишег суда у Београду (https://www.bg.vi.sud.rs/).
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу.
Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве
подноси се на шалтеру пријема Вишег суда у Београду, Савска улица број 17а, Београд или путем поште на исту адресу са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места - назив радног места“.
Приликом предаје пријаве на 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 назначен за доставу
обавештења.
VIII Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
- уверење о држављанству Републике Србије;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома којом се потврђује стручна спрема;
- за радна место судијски помоћник - виши судијски сарадник у звању самостални саветник и судијски помоћник судијски сарадник у звању саветник: уверење о положеном
правосудном испиту;
- за радна места: у пријемној канцеларији, експедицији и архиви у звању референт, техничар за информационо - техничку
подршку у звању референт и информатичар за аудио-видео
подршку у звању референт - уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима;
- за радно место записничар у звању референт - уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима и уверење о положеном испиту за дактилографа
Iа или Iб класе;
- исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и
у ком периоду је стечено радно искуство);
-потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа
у коме је учесник интерног конкурса био у радном односу;
- уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну

затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не
старије од шест месеци);
-други докази о стеченим знањима и вештинама.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
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).
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.
IX Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, 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 доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу суда са назнаком
„За јавни конкурс“.
X Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама
Вишег суда у Београду, у Савској улици 17а. Кандидати ће
о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве
телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку рока
за подношење пријава.
Кандидати 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.
XI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Биљана Томић, саветник за аналитичке и кадровске послове
Вишег суда у Београду, контакт телефон 011/745-1448.
НАПОМЕНЕ: 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 и уверење да кандидат није осуђиван. Законом о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у
складу са законом, врши увид у податке о чињеницама
неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).
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 тражени
докази биће одбачене. 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. Положен државни испит није услов нити предност
за заснивање 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.
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Администрација и управа
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована
одлуком председника Вишег суда у Београду.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација
враћати искључиво на писани захтев учесника.
Виши суд у Београду не врши дискриминацију на основу
расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког
порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане
услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег
суда у Београду https://www.bg.vi.sud.rs/, на огласној табли
Вишег суда у Београду, на порталу e-управе и на интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се
преузети на званичној интернет презентацији Вишег суда у
Београду (https://www.bg.vi.sud.rs/).

КИКИНДА
ОПШТИНА СЕНТА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
24400 Сента, Главни трг 1

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.
Рок почиње да тече од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама “Дневник” и „Маgyar Szó”.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- пријава са биографијом о наводима о досадашњем радном искуству,
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема,
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
стручном испиту за рад у државним органима (лице са
положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима доставља оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту),
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци,
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- доказ да лице није правоснажно осуђивано на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци и
- доказ да му раније није престајао радни однос у државном
органу, односно органу аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која
је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

VIII Трајање радог односа на положају: За наведено
радно место радни однос се заснива на пет година.

I Орган у коме се радно местo попуњава: Општинска
управа општине Сента, Сента, Главни трг 1

IX Место, дан и време када ће се сровести изборни
постуопак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, обавиће се провера стручних оспособљености,
знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, о
чему ће кандидати међу којима се спроводи изборни поступак бити писмено обавештени или путем интернет адресе,
ако је дата, као и телефонским путем.

II Радно место које се попуњава:

Заменик начелника Општинске управе
општине Сента
положај у другој групи
Опис послова: замењује начелника Општинске управе у
случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и председника
општине; обавља и друге послове из надлежности Општинске управе по овлашћењу начелника Општинске управе.
Услови за рад на радном месту
Општи услови: да је пунолетан држављанин Републике Србије; стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци; да ниије правоснажно
осуђиован на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци; да му није престајао радни однос у ржавном органу
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.
Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару и
познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у
службеној употреби у општини.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
познавање области из делокруга рада Општинске управе
општине Сента, познавање прописа којема се регулише
рад Општинске управе, стручне оспособљености за рад на
положају и вештине комуникације - увидом у податке из
пријаве и разговором, вештине кандидата за рад на рачунару; познавање (српског и мађарског) језика и писма који
су у службеној употреби у општини - усмено.
III Место рада: 24400 Сента, Општина Сента, Општинска
управа општине Сента, Главни трг 1.
IV Адреса на коју се подноси пријава: Општина Сента, Општинска управа општине Сента, Главни трг 1, 24400
Сента, са назнаком: За јавни конкурс за попуњавање положаја.
V Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Ева Гере, руководилац Одсека за општу
управу - сарадник, телефон: 024/655-487, имејл: radniodnos@
zenta-senta.co.rs.

Бесплатна публикација о запошљавању

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној
у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
од стране Општинског већа општине Сента. Јавни конкурс објављен је на интернет страници и огласној табли
Општинске управе општине Сента, интернет страници и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРЕШЊЕВАЦ
24426 Трешњевац, Маршала Тита 73

Секретар МЗ Трешњевац
УСЛОВИ: IV степен стурчне спреме, односно кандидат
треба да има најмање средњу стручну спрему; 1 година радног искуства на истим или сличним пословима;
познавање језика у службеној употреби употреби на
територији општине Кањижа; обавезно познавање српског језика и познавање рада на рачунару. Поред општих
услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин РС; да је пунолетан; да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци; да се не води истрага, да није поднет оптужни предлог за кривична дела
за која се гоњење предузима по службеној дужности
(издаје надлежни суд).
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Кандидат уз пријаву прилаже следеће доказе о
испуњености услова конкурса, у оригиналу или овереној фотокопији: радну биографију, оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију радне књижице, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену
фотокопију личне карте, уверење о некажњавању МУП-а,
уверење да није под истрагом надлежног суда. Документа
не могу бити старија од 6 месеци. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса предају се лично у МЗ, сваког
радног дана од 7.00 до 15.00 часова или на горе наведену
адресу Месне заједнице Трешњевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

www.nsz.gov.rs

ПАНЧЕВО
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КОВИН
26220 Ковин, Цара Лазара 86 б

Информатор у туристичкоинформативном центру
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1.
да има стечено средње образовање - туристички техничар
у четворогодишњем трајању; 2. да има знање страног језика; 3. да има знање рада на рачунару; 4. да има најмање
годину дана радног искуства; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да поседује доказ о општој здравственој
способности - лекарско уверење (оригинал). Уз пријаву на
конкурс, потребно је доставити следећу документацију: 1.
оверену копију дипломе; 2. оверену копију радне књижице
или уверење о радном искуству; 3. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 4. извод
из матичне књиге рођених; 5. оверену копију личне карте;
6. лекарско уверење. Пријаве са документацијом доставити
препорученом пошиљком са назнаком: „За Јавни конкурс
за информатора у туристичко-информативном центру”,
на адресу: Туристичка организација општине Ковин, Цара
Лазара 86 б, 26220 Ковин или предати лично у Туристичку
организацију општине , од 8 до 14 сати. Рок за подношење
пријава кандидата износи 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Све информације могу
се добити на телефон: 013/745-860 или путем електронске
поште: tookovindirektor@gmail.com и tookovinbiljana@gmail.
com. Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте
ће се неотворене вратити подносиоцу.

ПРОКУПЉЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА „КУРШУМЛИЈА“
18430 Куршумлија
Пролетерских бригада бб

Сарадник за финансије и архивирање
Опис послова: прати прописе и измене прописа за финансијско пословање и примењује их; обавља послове израде
предрачуна, авансних рачуна и рачуна; формирање књига
излазних и улазних рачуна; израда и овера образаца пореске пријаве, врши послове плаћања, проверу измирених
обавеза и потраживања и остале послове платног промета
у Јавном предузећу; учествује у пословима обрачуна зарада запослених; обрађује - попуњава налоге за службени
пут; обавља послове обраде документације за осигурање
покретних и непокретних објеката; води послове писарнице - деловодни протокол, распоређивање - класификовање
путем интерне доставне књиге; саставља архивску књигу,
израђује преглед, издаје предмете или поједине акте из
предмета који су архивирани на реверс заинтересованим
и води евиденцију о реверсима; стара се о одржавању и
заштити архивске грађе; врши све врсте оглашавања у
фирми и медијима; врши и друге послове по налогу руководиоца, за свој рад је одговоран руководиоцу сектора и
директору Јавног предузећа.
УСЛОВИ: завршен економски факултет, струковне специјалистичке студије, основне или мастер (најмање 240 ЕСПБ
бодова), дипломирани економиста, специјалиста струковни
економиста, положен државни стручни испит, у складу са
законом, знање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет),
радно искуство у струци најмање 3 године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на јавни конкурс са радном биографијом, кандидат треба да приложи следећу документацију:
очитану личну карту; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење о општој здравственој способности оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству - оригинал или оверену фотокопију (не старије од
шест месеци); диплому о стеченом образовању- оригинал
или оверену фотокопију; уверење о положеном државном
стручном испиту - оригинал или оверена фотокопија; доказ
о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице,
уговори о раду, решења или друге потврде - уверења).
Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана објављивања огласа на огласној табли Јавног предузећа за уређивање грађевинског
земљишта „Куршумлија“ у Куршумлији, интернет страници
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта
„Куршумлија“ и у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве слати на горенаведену адресу
у затвореној коверти, са назнаком: „Не отварати - пријава
по јавном конкурсу за позицију сарадник за финансије и
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архивирање“. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће
се узимати у разматрање. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ивана Ђорђевић, тел. 027/380354; имејл: direkcija.kursumlija@gmail.com.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање. Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Ивана Ђорђевић, тел. 027/380-354, имејл:
direkcija.kursumlija@gmail.com.

Сарадник за аналитику и информатику

Руковалац грађевинским машинама

Опис послова: обавља послове одржавања информатичке опреме и базе података; прати најновија достигнућа у
области информационог система, усавршава постојећа и
уводи нова решења, консултује се о увођењу нових софтверских и хардверских решења за потребе сектора оперативе и паркинг сервиса; пружа помоћ другим запосленима
у сектору оперативе при коришћењу базе података; врши
обраду и доставу података корисника паркинг сервиса
које треба утужити и исте доставља у поступку утужења;
обрађује рекламације корисника паркинг сервиса, припрема и шаље одговоре; обавља послове издавања и наплате повлашћених карата за паркирање; врши унос и контролу уплата путем текућих рачуна, прати статус налога,
опомена, тужбених захтева, обрађује податке прикупљене
с терена, опомене по налозима; прати утрошак погонског
горива за службена возила, сачињава извештај и доставља
информације о налозима за одржавање службених возила; врши и друге послове по налогу руководиоца, за свој
рад је одговоран руководиоцу сектора и директору Јавног
предузећа.

Опис послова: обавља послове помоћника на одржавању,
санацији и проширењу уличне расвете; обавља послове
руковаоца специјалног возила са платформом за подизање; обавља послове руковаоца трактора са прикључним
алаткама на одржавању путева; стара се о исправности
возила и прикључних алата и врши мање поправке; уредно и благовремено извршава и доставља извршене радне
налоге на обраду; врши и друге послове по налогу руководиоца, за свој рад је одговоран руководиоцу сектора.

УСЛОВИ: завршене основне академске студије (најмање 180
ЕСПБ бодова), економиста, струковни економиста, знање
рада на рачунару (Word, Excel, Интернет), радно искуство у
струци најмање 3 године, положен возачки испит Ц категорије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на јавни конкурс са радном биографијом, кандидат треба да приложи следећу документацију:
очитану личну карту; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење о општој здравственој способности оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству - оригинал или оверену фотокопију (не старије од
шест месеци); диплому о стеченом образовању- оригинал
или оверену фотокопију; доказ о радном искуству (оверена
фотокопија радне књижице, уговори о раду, решења или
друге потврде - уверења), копију важеће возачке дозволе. Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да
тече наредног дана од дана објављивања огласа на огласној табли Јавног предузећа за уређивање грађевинског
земљишта „Куршумлија“ у Куршумлији, интернет страници
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта
„Куршумлија“ и у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве слати на горенаведену адресу
у затвореној коверти, са назнаком: „Не отварати - пријава
по јавном конкурсу за позицију сарадник за аналитику и
информатику“. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће
се узимати у разматрање. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ивана Ђорђевић, тел. 027/380354, имејл: direkcija.kursumlija@gmail.com.

Електромонтер
Опис послова: обавља послове на одржавању, санацији
и проширењу уличне расвете; обавља послове руковаоца специјалног возила са платформом за подизање; стара се о исправности специјалног возила са платформом за
подизање и врши мање поправке; уредно и благовремено
извршава и доставља извршене радне налоге на обраду;
врши и друге послове по налогу руководиоца, за свој рад је
одговоран руководиоцу сектора.
УСЛОВИ: средња стручна спрема III или IV степена електротехничког усмерења - електромонтер; радно искуство у
струци најмање 3 године, положен возачки испит Ц категорије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на јавни конкурс са радном биографијом, кандидат треба да приложи следећу документацију:
очитану личну карту; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење о општој здравственој способности оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству - оригинал или оверену фотокопију (не старије од
шест месеци); диплому о стеченом образовању - оригинал
или оверену фотокопију; доказ о радном искуству (оверена
фотокопија радне књижице, уговори о раду, решења или
друге потврде - уверења), копију важеће возачке дозволе. Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да
тече наредног дана од дана објављивања огласа на огласној табли Јавног предузећа за уређивање грађевинског
земљишта „Куршумлија“ у Куршумлији, интернет страници
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта
„Куршумлија“ и у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Пријаве слати на горенаведену
адресу у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати пријава по јавном конкурсу за позицију електромонтер“.
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УСЛОВИ: средња стручна спрема III или IV степена техничког усмерења; радно искуство у струци најмање 1 година;
положен возачки испит Ц категорије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на јавни конкурс са радном биографијом, кандидат треба да приложи следећу документацију:
очитану личну карту; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење о општој здравственој способности оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству - оригинал или оверену фотокопију (не старије од
шест месеци); диплому о стеченом образовању - оригинал
или оверену фотокопију; доказ о радном искуству (оверена
фотокопија радне књижице, уговори о раду, решења или
друге потврде - уверења); копију важеће возачке дозволе. Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да
тече наредног дана од дана објављивања огласа на огласној табли Јавног предузећа за уређивање грађевинског
земљишта „Куршумлија“ у Куршумлији, интернет страници
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта
„Куршумлија“ и у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „Не отварати - пријава по јавном конкурсу за позицију: руковалац грађевинским
машинама“. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази, неће
се узимати у разматрање. Лице које је задужено за давање
обавештења о јавном конкурсу: Ивана Ђорђевић, тел.
027/380-354, имејл: direkcija.kursumlija@gmail.com.

Контролор
2 извршиоца
Опис послова: обавља послове контроле наплате паркирања; врши контролу продајних објеката картама за
паркирање; подноси извештај о затеченим напуштеним и
хаварисаним возилима у зонираним подручјима; уредно и
благовремено доставља извештаје о постављеним физичким препрекама на општим паркиралиштима и тротоарима; даје потребне информације корисницима о начину
коришћења паркиралишта; обавља послове на одржавању, постављању и обележавању хоризонталне и вертикалне сигнализације и одржавању путних појасева; врши и
друге послове по налогу руководиоца, за свој рад је одговоран руководиоцу сектора.
УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен; радно искуство у струци најмање 3 годинe.
ОСТАЛО: Уз пријаву на јавни конкурс са радном биографијом, кандидат треба да приложи следећу документацију:
очитану личну карту; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење о општој здравственој способности оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству - оригинал или оверену фотокопију (не старије од
шест месеци); диплому о стеченом образовању - оригинал
или оверену фотокопију; доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори о раду, решења
или друге потврде - уверења). Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања на огласној табли Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ у Куршумлији,
интернет страници Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ и у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве слати
на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „Не отварати - пријава по јавном конкурсу за позицију
контролор“. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће
се узимати у разматрање. Лице које је задужено за давање
обавештења о јавном конкурсу: Ивана Ђорђевић, тел.
027/380-354, имејл: direkcija.kursumlija@gmail.com.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-766

Послови издавања локацијских услова
звање саветник, у Одељењу за
урбанизам и имовинско-правне послове
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области архитектуре или грађевинарства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету
и најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада
на рачунару.

Комунални инспектор
звање саветник, у Одељењу за привреду,
лер, заштиту животне средине и
инспекцијске послове
УСЛОВИ: стечено високо образовање 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, пре свега из научне области
правне науке, економских наука или менаџмента, 5 година радног искуства, положен испит за управљање моторним возилом Б категорије, познавање рада на рачунару,
положен стручни испит за рад у органима државне управе,
положен испит за инспектора.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству, као и контакт
телефон, а по могућности и интернет адреса; диплома
којом се потврђује стручна спрема (фотокопија). Пријаве
се могу доставити на адресу: Општинска управа општине
Пећинци, Слободана Бајића 5, са назнаком „Пријава за радно ангажовање у Општинској управи општине Пећинци“
или лично предати у Шалтер сали Општинске управе, радним данима од 8 до 13 часова. Рок за достављање пријава
је 30 дана од дана објављивања. Ближе информације се
могу добити на телефон: 022/400-766.

Трговина и услуге
„ВАПЕКС“ ДОО

11000 Београд, Смедеревски пут 22ђ
тел. 063/648-350

Продавац
на одређено време
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: gulja.
popovic@foamline.com или luka.playinic@goamline.com или
да се јаве на телефоне: 063/648-350, 063/381-943. Предвиђен је пробни рад. Послодавац ће организовати разговор
са кандидатима. Рок за пријављивање: 11.01.2021. године.

ДОО „ЛАГУНА ПЛУС“
18000 Ниш, Сомборска 39/12

Инструктор вожње
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, инструктор вожње.
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на број телефона: 060/4777-601 или пријаву пошаљу на имејл-адресу:
lagunaplus@yahoo.com.

“МИНГ КОВАЧНИЦА” АД НИШ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 95
тел. 063/481-762

Радник на брушењу - брусач
на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, машински или технички смер. Заинтересовани каднидати јављају се на број
телефона: 063/481-762.

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

Трговина и услуге / Медицина

„INEX PLUS“ DOO
BEOGRAD - ZEMUN

11000 Београд - Земун, Добановачки пут 58
тел. 060/6456-360

Службеник физичко-техничке заштите
на одређено време, за рад у Панчеву
10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; лиценца за вршење
основних послова службеника обезбеђења - без оружја;
лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења - са оружјем. Јављање кандидата на контакт
телефоне, Ивана Мрвош: 060/8514-037, Весна Павковић:
060/6456-360.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

Спремачица
Опис посла: врши чишћење пословних просторија и простора око објекта, стара се о обезбеђењу хигијенских услова
у објектима установе, на основу овлашћења врши доставну
службу за потребе установе, прикупља радна одела, разно
рубље, други веш који користе службе установе, те га предаје вешерки на прање, одговара за средства којима рукује, врши дезинфекцију просторија, предмета и прибора,
сакупља смеће и износи га из пословних просторија, врши
и друге послове по налогу надлежних руководилаца.
УСЛОВИ: основна школа, држављанство Републике Србије.
Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (диплома и очитана лична карта) у
неовереним фотокопијама. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“ или донети лично у канцеларију Одсека за правне послове број 57, на другом спрату.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2

Референт за правне, кадровске и
административне послове
на одређено време због повећаног обима
посла, најдуже до једне године
УСЛОВИ: средње образовање правне струке, знање рада
на рачунару. Кандидат је дужан да приложи следећу документацију у фотокопији: диплому о завршеној траженој
школи, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
Пријаве се подносе поштом на наведену адресу болнице.
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

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

Мајстор одржавања
средња стручна спрема - електро смер,
за рад у Служби за техничке послове,
на одређено време од 12 месеци и са
пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и
85/18) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој
организацији са систематизацијом радних места Клиничког
центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа је радно искуство у здравственој установи терцијарног
нивоа у трајању од најмање 6 месеци. Уз пријаву се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома
о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута
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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 се објављује путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у
публикацији „Послови”. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт
телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се
радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место ______ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)“.

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

Мастер економиста - менаџер у области
Економија и управљање у предузећима
здравствене заштите
висока стручна спрема - мастер
економске студије другог степена
високог образовања, за рад у Служби
за правне и економско-финансијске
послове, на одређено време због
повећаног обима посла, на период од 12
месеци и са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником
о унутрашњој организацији са систематизацијом радних
места Клиничког центра Крагујевац. Посебни услови за
заснивање радног односа: ниво знања руског језика - Ц2 и
радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа.
Избор кандидата обавиће се на основу интервјуа са кандидатима који обавља стручна комисија Клиничког центра
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад
у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. 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 се објављује
путем сајта Министарства здравља Републике Србије,
путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у публикацији
„Послови”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично,
у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра
Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички центар
Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за радно место ________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ - ШУЛЕ“
34210 Рача, Виноградска бб
тел. 034/751-964, 751-076

Возач у хитној медицинској помоћи
на одређено време
УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије. Опис посла: по Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Милоје
Хаџић - Шуле“ Рача. Заинтересовани кандидати уз пријаву
на оглас достављају и следећа документа: фотокопију
дипломе о завршеној средњој стручној спреми, фотокопију
возачке дозволе, фотокопију личне карте. Рок за пријаву
кандидата је 8 дана. Пријаве се достављају на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898

Виши рендген техничар
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 студије) по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање две године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању вишег рендген техничара. Заинтересовани 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 / оверена фотокопија решење 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; кратку личну
и радну биографију (CV) са адресом и контакт телефоном и
имејл-адресом. Опис посла за наведено радно места утврђен
је Правилником о организацији и систематизацији послова
Дома здравља Љубовија (са стационаром) број 169/2018,
448/2018, 114/19 и 703/2020 и кандидатима је доступан на
увид у просторијама правне службе Дома здравља Љубовија
са стационаром, радним данима од 14 до 15 часова. Оглас
је објављен и на веб-сајту Министарства здравља: www.
zdravlje.gov.rs, на веб-страници Дома здравља Љубовија са
стационаром www.dzljubovija.com и на огласној табли Дома
здравља Љубовија са стационаром и у публикацији „Послови“ НСЗ. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа за пријем у радни однос. Пријаве се подносе
лично у просторијма правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром, или поштом на адресу: Дом здравља
Љубовија, Војводе Мишића 58, 15320 Љубовија, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
У складу са чл. 9 став 3 Посебног колективног уговора за
здравствене установе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.
гласник РС”, 96/2019), одлуку о избору кандидата, који су се
пријавили за наведена радна места, доноси директор Дома
здравља Љубовија са стационаром. Уколико буде потребно, кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 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).
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ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Струковна медицинска сестра
у Служби опште медицине,
Одељење поливалентне патронаже
УСЛОВИ: завршена висока здравствена школа струковних
студија, положен стручни испит.

Домар - мајстор одржавања
пробни рад 3 месеца,
у Одељењу за техничке и друге послове
УСЛОВИ: завршена средња школа, положен стручни испит
за рад са судовима под притиском (за послове руковања
постројењем у котларници).
ОСТАЛО: Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/17-УС и 137/17) и посебним прописима везаним за јавне службе: уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); доказ да се против канидата не води
кривични поступак, односно да оптужница није ступила на
правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда не
старије од 6 месеци). Уз пријаву кандидати за радно место
подносе доказе о испуњености општих и посебних услова
у оригиналу или овереним копијама, не старијим од шест
месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
на огласној табли Дома здравља „Др Милорад Влајковић“
Барајево, односно на интернет страницама Дома здравља
„Др Милорад Влајковић“ Барајево, Националне службе
за запошљавање и сајту Министарства здравља. Пријаве
на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома
здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево, Светосавска
91, сваког радног дана од 07 до 15 часова или послати
препоручено поштом на адресу са назнаком „За оглас струковна медицинска сестра“, односно: „За оглас - домар
- мајстор одржавања“.

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

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа;
положен стручни испит, искуство у раду са полупокретним,
непокретним пацијентима је предност; предвиђен пробни
рад. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију
са адресом, контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи, положеном
стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом
достављају се путем мејла: kadrovska.sluzba@rehabilitacija.
rs или путем поште у затвореним ковертама, на наведену
адресу Клинике - Правна служба, са назнаком „Пријава за
оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише.
Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније
осмог дана од дана објављивања огласа као последњег
дана рока за подношење пријава до 14 часова, без обзира
на начин доставе. Пријаве које буду примљене у Клиници
после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће
се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

Референт за финансијскорачуноводствене послове
Одсек за пријемно-фактурне послове
УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на рачунару;
предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати су
дужни да доставе следећа документа: кратку биографију;
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију радне књижице или другог доказа
о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори,
потврда послодавца и сл.).
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Медицинска сестра - техничар
на интензивној нези нивоа 3, Одељење
хируршког интензивног лечења, на
одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра техничар (педијатријски/општи смер); положен стручни
испит; најмање 6 (шест) месеци радног искуства. Кандидати су дужни да доставе следећа документа: 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 (уговори о раду, волонтерски уговори,
потврда послодавца и сл.).
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност,
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се 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.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине специјалиста
педијатрије, изабрани лекар за децу
на одређено време три месеца, због
повећаног обима посла, у Служби за
здравствену заштиту деце,
школске деце и омладине
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о завршеној специјализацији, фотокопију
дозволе за рад - лиценце, кратку биографију са адресом и
контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 (осам)
дана од дана објављивања огласа у огласним новинама
„Послови“. Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања који су важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре
закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред
писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице
Јелене 22, Београд и на сајту Дома здравља. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас“ или лично
доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

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

Педијатријски техничар
IV степен, за потребе Клинике за
гинекологију и акушерство, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства и са пробним радом у трајању
од 3 месеца
Медицински техничар гинеколошкоакушерског смера, бабица
IV степен, за потребе Клинике за
гинекологију и акушерство, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства и са пробним радом у трајању
од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником
о организацији и систематизацији послова у Клиничком
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред средње школе за медицинске техничаре/сестре
са средњом школском спремом за радно место; уверење о
положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-

них; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу
од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском
стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати су
у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу са називом организационе јединице (било да конкуришу на једно радно место или на више радних места).
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да
није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице);
дозволу за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу) за радно
место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је осам (8)
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место...
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

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

Виши интерни ревизор / самостални
интерни ревизор
пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, економског смера; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, економског смера; најмање три године радног искуства
у струци према пропису којим се уређује интерна ревизија; стручни испит у складу са прописима који регулишу
интерну ревизију у јавном сектору; добро теоретско знање
и вештина у примени принципа и праксе интерне ревизије
и рачуноводства као и принципа и праксе руковођења;
добро познавање Стандарда за професионалну праксу
интерне ревизије и Етичког кодекса; познавање терминологије, концепта и праксе информационих система за управљање; добро познавање политика, процедура и прописа
из области коју покрива; вештине у прикупљању и анализи сложених података, процени информација и система и
доношења логичних закључака; вештина за планирање и
управљање ревизорским пројектима, као и сталоженост
при суочавању са кратким роковима; вештина преговарања и решавања проблема; добро познавање употребе рачунара и програма за обраду текста и табела, као и
осталих пословних софтвера за електронску комуникацију
(имејл), израду извештаја, бележака, сажетака и анализа;
познавање енглескгог језика у организацијама које имају
ИПА јединицу; добро писано и вербално комуницирање и
поседовање вештине излагања налаза и препорука; способност успостављања и одржавања складних радних
односа и рада у професионалном тиму.
Опис послова: пружа стручну подршку при изради нацрта
повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана
ревизије/припрема и подноси на одобравање директору
нацрт повеље интерне ревизије, стратешки и годишњи
план интерне ревизије; обавља и пружа саветодавне
услуге када се уводе нови системи процедуре или задаци;
организује, и извршава послове интерне ревизије; припрема и подноси на одобравање директору нацрт повеље
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интерне ревизије, стратешки и годишњи план интерне
ревизије; врши анализу и оцену квалитета адекватности,
поузданости и ефективности у функционисању интерних
контролних механизама; сачињава и доставља директору
годишњи извештај о раду интерне ревизије коришћењем
упитника који припрема и објављује, на интернет презентацији Министарства финансија, Централна јединица за
хармонизацију Министарства финансија; координира рад
са екстерном ревизијом. спроводи ревизорске процедуре,
у складу са методологијом рада интерне ревизије; прикупља законска и друга нормативна акта везана за предмет ревизије; пружа стручну подршку у процени области
ризика; спроводи годишњи план интерне ревизије и примењује методологију интерне ревизије; утврђује предмет
интерне ревизије – услуге уверавања, развија критеријуме
и анализира доказе и документовање процеса и процедура
субјекта ревизије; утврђује садржај ревизорских програма
и начин извештавања у појединачним саветодавним услугама; припрема планове обављања појединачних аранжмана интерне ревизије – услуга уверавања и саветодавних
услуга; обавља појединачне аранжмане интерне ревизије;
обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке;
пружа стручну помоћ при саопштавању резултата појединачних ангажмана интерне ревизије путем писаних или
усмених извештаја; подноси извештаје о резултатима појединачних ангажмана интерне ревизије, директору Дома
здравља; сачињава периодичне и годишње извештаје/
сачињава и доставља директору Дома здравља годишњи
извештај о раду интерне ревизије коришћењем упитника
који припрема и објављује. Спроводи ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефинисање предмета
ревизије, развијање критеријума, преглед и анализа доказа, и документовање процеса и процедура субјекта ревизије. Обавља разговоре, прегледа документацију, сачињава
сажетке и израђује радне папире. Идентификује, обрађује
и документује ревизорске налазе и препоруке користећи
независну процену области коју је ревидирао. Развијање и
одржавање добрих односа са руководиоцима, запосленима
путем индивидуалних контаката и групних састанака. Стални професионални развој, укључујући интерну и екстерну
обуку и размену искустава. Обавља и друге послове по
налогу непосредног руководиоца и директора.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа, поштом или личном доставом
у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs и
на огласној табли - IV спрат.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
Београд, Требевићка 16

Доктор медицине - координатор
програмских активности
Опис посла: учествује у пословима мониторинга и сузбијања
штетних организама, уговарање продаје услуга, праћење
реализације уговорених послова, контрола квалитета услуга, припрема курсева медицинске едукације, координација
послова континуиране едукације, учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите.
УСЛВИ: високо образовање: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине, положен курс
за рад са биоцидима. Уз пријаву се подноси биографија и
докази о испуњености тражених услова конкурса у неовереним фотокопијама. Пријаве са траженим прилозима се
достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговоремене
пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа подлежу провери знања. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Кандидат
који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима.

Бесплатна публикација о запошљавању

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„ДР ВУКАН ЧУПИЋ“
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 064/8668-757

Сервирка у млечној кухињи
на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: основно образовање, I степен стручне спреме,
рад у сменама, пуно радно време, без обзира на радно
искуство. Рок за пријаву на конкурс је до 30 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс
слати путем поште на адресу: Институт за здравствену
заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Радоја
Дакића 6-8, 11070 Нови Београд или путем телефонског
позива на број: 064/8668-757.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар Маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100
e-mail: dznovibeograd@dznbgd.com

Медицинска сестра / техничар у
амбуланти
на одређено време до три месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег
смера, уверење о положеном стручном испиту, лиценца,
најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, као и документа којима се
доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба број
3) на трећем спрату у Булевару маршала Толбухина 30.
Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс
подносе пријаву. Пријавом на конкурс кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору
ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред
писарнице на трећем спрату у Булевару маршала Толбухина 30, Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити лично
обавештен телефонским путем.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Служби интерне медицине
Опште болнице Бор
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: завршена медицинска школа, IV
степен стручне спреме општег смера, положен стручни
испит, решење о упису у комору и лиценца за рад. Радно
искуство на нези болеасника у стационару најмање 6 месеци по положеном стручном испиту. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и
посебних услова - неоверене копије (неће се враћати кандидатима), уз краћу биографију са потребним подацима
за контакт (СУ). Опис послова: У складу са Правилником
о организацији и систематизацији радних места Опште
болнице Бор.

Помоћни радник
за рад у Општој болници Бор
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: завршена осмогодишња школа,
први степен стручне спреме; радно искуство у здравственој установи - болници најмање 3 месеца. Заинтересовани
кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном; сведочанство о завршеном осмогодишњем образовању; очитану или копирану
важећу личну карту; потврду о радном искуству на траженим пословима у здравственој установи. Опис послова: У
складу са Правилником о организацији и систематизацији
радних места Опште болнице Бор.

ОСТАЛО: Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које
могу бити важне за одлуку о избору. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним
пословима (лекарско уверење) и оригинале или оверене
фотокопије потребне документације. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне
службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља
РС и Опште болнице. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница Бор, Др Мишовића 1, 19210 Бор, са назнаком: „За оглас” и бројем радног
места за које се конкурише.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Наставник за ужу научну област Судска
медицина
на одсеку Општа медицина
УСЛОВИ: У звање доцента може бити бирано лице које
испуњава следеће услове: 1. да је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање осам (8,00)
односно које има најмање три године педагошког искуства
на универзитету и има научни назив доктор наука, научне (стручне) радове објављене у научним часописима или
зборницима са рецензијом, 2. позитивна оцена педагошког
рада у студентским анкетама током целокупног претходног
изборног периода, 3. обавезно педагошко искуство на универзитету у трајању од најмање три године, 4. објављен
један рад из научне области за коју са бира, у часопису
категорије М21, М22 или М23.
ОСТАЛО: Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и
7, који морају да буду наведени и образложени у реферату
комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима
за избор у звање наставника. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености услова предвиђених
конкурсом. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту Факултета. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет Приштина - Косовска Митровица, Анри Динана б.б. или предајом
Архиви Факултета.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад на Одељењу за инфективне
болести Службе за инфективне и кожне
болести Опште болнице Крушевац
2 извршиоца
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни
испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

2. Медицинска сестра / техничар
на осталим болничким одељењима,
за рад у Служби за интерну медицину
Опште болнице Крушевац
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

3. Гинеколошко-акушерска сестра /
бабица у породилишту
за рад на Одељењу акушерства у
Служби за гинекологију и акушерство
са неонатологијом Опште болнице
Крушевац
УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушерског смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис
послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

4. Медицинска сестра / техничар на
осталим болничким одељењима
за рад на Одељењу опште неурологије у
Служби за неурологију Опште болнице
Крушевац
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УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

5. Медицинска сестра / техничар у
операционој сали
за рад у Одсеку анестезије за
службу ортопедије, трауматологије,
офталмологије и оториноларингологије
у Служби за анестезиологију и
реаниматологију при Заједничким
медицинским пословима Опште болнице
Крушевац
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање годину дана радног
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

6. Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену
рехабилитацију Службе за физикалну
медицину и рехабилитацију при
Заједничким медицинским пословима
Опште болнице Крушевац
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотерапеутског
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији
послова Опште болнице Крушевац.

7. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Одсеку хепатобилијарне
хирургије у Служби за хирургију Опште
болнице Крушевац
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

8. Медицинска сестра - техничар у
трансфузиологији
за рад у Болничкој банци крви Службе
за трансфузиологију при Заједничким
медицинским пословима Опште болнице
Крушевац
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или лабораторијског смера, IV или V степен, стручни испит, лиценца,
завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

9. Технички секретар
за рад при Управи Опште болнице
Крушевац
УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен, знање рада
на рачунару. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: За радна
места од броја 1 до броја 7: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. За радно место бројем 8:
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, оверену фотокопију специјалистичког испита за
рад у Служби за трансфузију крви. За радно место бројем
9: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је
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чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), доказ о знању рада на рачунару. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у
затвореној коверти са назнаком: За оглас и називом и редним бројем радног места за које се конкурише, искључиво
поштом на наведену адресу.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Војводе Путника 2

1. Санитарно-еколошки техничар
2 извршица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати мора да испуњавају и следеће посебне услове:
средње образовање здравствене струке, стручни испит,
лиценца, возачка дозвола Б категорије, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Завода за јавно здравље Крушевац.

2. Референт за санитарну контролу
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Крушевац.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас,
подносе и доказе о испуњености посебних услова огласа, у
неовереној фотокопији, а изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе оверене фотокопије потребне документације, као и доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидат мора бити обавештен о избору, у складу са законом,
у року који не може бити дужи од 30 дана од дана истека
рока за пријаву кандидата. Одлука о избору кандидата ће
бити објављена на сајту Завода за јавно здравље Крушевац
и неће се достављати учесницима јавног огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњавању
услова огласа достављају се у затвореној коверти, на горе
назначену адресу, са називом и редним бројем радног места, за које се конкурише и назнаком „За оглас”.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Виши радиолошки техничар у
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: 1) високо образовање / виши
радиолошки техничар, на струковим студијама првог степена (основне струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
на основним студијама у трајању од најмање две године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стручни испит; лииценца и решење о
упису у комору; најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.
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 избору кандидата. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Одељење за кадровске и административне послове
Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање је
8 (осам) дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу: Општа
болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на
Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање при избору
кандидата.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
МЕРОШИНА
18252 Мерошина
Цара Лазара 19

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

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење
и здравствену негу и хигијенскоепидемиолошку заштиту, на одређено
време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. 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 активан 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 20/2020” и са
наведеним редним бројем. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора центра за социјални рад може
бити именован држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству), који је стеакао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник
(оверена копија дипломе) и има најмање пет година радног
искуства у струци; да поседује организационе, комуникационе, менаџерске вештине, вештине презентације, знање
рада на рачунару, знање страног језика, да кадидат није
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак
за кривична дела која га чине неподобним за рад у државним органима (уверење), општа здравствена способност
(лекарско уверење). Мандат директора траје 4 године и
исто лице може поново бити именовано за директора.
Поред горе наведене документације, кандидат за директора подноси програм рада за мандатни период на који се
врши избор. Заинтересовани кадндидати пријаве шаљу на
адресу: Центар за социјални рад Мерошина, Цара Лазара
19, 18252 Мерошина. Рок за подношење пријаве је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
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Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе

Индустрија и грађевинарство
GALEX DOO

34210 Рача, Војводе Павла Цукића 8
тел. 063/7795-711
e-mail: sasajankovic73@gmail.com

Дипломирани грађевински инжењер
УСЛОВИ: ВСС, дипломирани грађевински инжењер; радно
искуство: 3 године; поседовање лиценце. Рок за пријаву на
оглас: до 31.12.2020. године.

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;
без обзира на радно искуство; пожељна возачка дозвола
Б категорије; пожељно знање енглеског језика. Трајање
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје
пријаве да доставе путем мејла или да се јаве на контакт
телефон послодавца.

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН“
Чачак, Краља Петра I 30
тел. 064/1337-158, 032/341-368

Геодета за одржавање катастра
непокретности
УСЛОВИ: IV, V, VI или VII ниво квалификације геодетске
струке; пожељна возачка дозвола Б категорије; теренски
рад, пробни рад 1 месец, послодавац сноси трошкове превоза до 50 км удаљености од Чачка. Трајање конкурса: до
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефоне послодавца.

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

Бравар
10 извршилаца
Керамичар
10 извршилаца
Зидар
15 извршилаца
Тесар
15 извршилаца
Монтажер
15 извршилаца
Молер
10 извршилаца
Гипсар
10 извршилаца

„KONSTRUKTEL“ ДОО БЕОГРАД
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)
Опис посла: инсталирање телекомуникационих каблова,
извођење радова унутар и ван објекта.
УСЛОВИ: III-IV степен, без обзира на стечену квалификацију и радно искуство; возачка дозвола Б категорије, рад
на рачунару: MS Office (Word, Excel), руковање алатом пожељно; упорност, истрајност, самоиницијативност, тимски рад. Остали услови рада: теренски рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај,
пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефоне
послодавца.

„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
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних места.
Обезбеђен смештај. Заинтересовани кандидати могу контактирати послодавца путем телефона.

„ENIKON“ ДОО ЛОЗНИЦА
Лозница, Градилиште бб
тел. 064/8559-515
е-mail: n.gacic@enikon.rs

Дипломирани машински инжењер
на одређено време 6 месеци,
уз могућност заснивања радног односа
на неодређено време
Опис посла: израда пројеката и 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.
УСЛОВИ: VII ниво квалификације, дипл. машински инжењер
(без обзира на смер); обавезно поседовање лиценце 432 одговорни извођач радова машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и
хидроенергетике. Остали услови рада: пуно радно време,
теренски рад. Трајање конкурса: до 30.11.2020. године.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон послодавца или да пошаљу пријаву мејлом.

„ТЕХНО С“ ДОО РУМЕНКА

Помоћни грађевински радник
20 извршилаца

21201 Руменка, Михајла Пупина 83
тел. 021/6215-594, 021/6216-601, 021/6216-602

Фасадер
10 извршилаца

Машински техничар

УСЛОВИ: 3 године радног искуства на наведеним пословима, изузев помоћног радника на грађевини (12 месеци);
теренски рад, обезбеђен смештај, радно место са повећаним ризиком. Радни однос се заснива на одређено време од
24 месеца. Место рада: Београд, Нови Сад, Сремска Митровица, Лапово, Моиница и Бочар. Рок трајања конкурса: до
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе
наведени број телефона или путем мејла.
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - машински техничар,
контролор квалитета, основна информатичка обука, возачка дозвола Б категорије.

ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО
24000 Суботица, Биковачки пут 2
тел. 065/9623-313
e-mail: posao@tvbratstvo.rs

Бравар-монтер
30 извршилаца
УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме, пожељно бравар, или
завршена основна школа. Радно искуство 3 месеца. Исхрана обезбеђена. Рад у сменама. Радно место са повећаним
ризиком.

Заваривач
30 извршилаца
УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме, пожељно заваривач, или завршена основна школа. Радно искуство 6 месеци. Исхрана обезбеђена. Рад у сменама. Радно место са
повећаним ризиком. Слање биографија на мејл, ближе
информације на контакт телефон.
ОСТАЛО: Оглас остаје отворен до 31.12.2020. године.

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

Машиновођа
18 извршилаца
Београд (4), Нови Сад (4), Рума (2),
Шид (2), Панчево (2), Вршац (2),
Суботица (2)
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 ниво образовања, железничка школа - машиновођа електро вуче или машиновођа дизел вуче; основно
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије.
Остали услови рада: обезбеђен смештај, превоз и исхрана,
теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван просторија послодавца, радно место 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.

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

Прегледач железничких кола
11 извршилаца
Београд (3), Нови Сад (2), Рума (2),
Шид (1), Панчево (1), Вршац (1),
Суботица (1)
Опис посла: технички преглед железничких кола и возова,
утврђивање неисправности и оштећења на железничким
колима и одређивање правилних поступака са њима.
УСЛОВИ: IV ниво образовања, железничка школа - прегледач железничких кола; основно познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије. Остали услови рада:
обезбеђен смештај, превоз и исхрана, теренски рад, рад у
сменама, ноћни рад, рад ван просторија послодавца, радно
место са повећаним ризиком, дужина радног времена 12
сати дневно. Трајање конкурса: 31.12.2020. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла
или да се јаве на контакт телефоне.

Економски техничар

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - економски техничар,
продавац, комерцијални техничар, административни техничар, основна информатичка обука, возачка дозвола Б
категорије.
ОСТАЛО: Место рада: Руменка. Јављање кандидата на горе
наведене бројеве телефона. Рок за пријаву 15.12.2020.
године.
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„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ“ ДОО
Прокупље, Милена Јовановића 15
тел. 063/8624-748, 064/8744-377
е-mail: jelena.soldatovic@kprevoz.co.rs

Возовођа
11 извршилаца
Београд (3), Нови Сад (2), Рума (2),
Шид (1), Панчево (1), Вршац (1),
Суботица (1)
Опис посла: пописивање возова у полазним станицама, проверава исправности товарених железничких кола и преузимање и сравњивање превозних исправа.
УСЛОВИ: III ниво образовања, железничка школа - возовођа; основно познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије. Остали услови рада: обезбеђен смештај,
превоз и исхрана, теренски рад, рад у сменама, ноћни рад,
рад ван просторија послодавца, радно место са повећаним
ризиком, дужина радног времена 12 сати дневно. Трајање
конкурса: 31.12.2020. Заинтересовани кандидати могу
своје пријаве да доставе путем мејла или да се јаве на контакт телефоне.

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

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„НЕВЕНА ПОПОВИЋ“
11306 Гроцка, Булевар револуције 19

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11276 Јаково, Бољевачка 2

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (директор школе у првом
мандату)
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони
10/2019 и 6/20) и то ако: има одговарајуће образовање из
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник Републике Србије Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3 /2017, 13/18 и 11/19 2/2020, 8/2020 и
16/2020); има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Канидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: кратку биографију (CV), oверену копију дипломе о
одговарајућем образовању; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених издатог на прописаном обрасцу са холограмом; оригинал или оверену копију доказа о неосуђиваности 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 сао-

браћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци). Рок за
достављање пријавног формулара са наведеном документацијом је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати. Пријавни формулар
са документацијом доставити на адресу школе: Основна
школа „Вожд Карађорђе“, 11276 Јаково, Бољевачка 2, са
назнаком „За конкурс“. Сва обавештења се могу добити у
секретаријату школе, на телефон: 011/8416-439.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

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

УСТАНОВА У ОСНИВАЊУ
„SOPOT HILL“
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
Сопот
Београд, Љубе Давидовића 12
e-mail: sopothill@gmail.com

У циљу стварања услова за оснивање - верификацију и
регистрацију националне, приватне установе са својством
правног лица, која ће обављати делатност кроз остваривање програма различитих нивоа редовног образовања
и васпитања ученика, и то ученика основне школе (кроз
први циклус образовања и васпитања, од првог до четвртог
разреда, за које се организује разредна настава и предметна настава, у складу са наставним планом и програмом и
школским програмом, и кроз други циклус образовања и
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васпитања, од петог до осмог разреда, за које се организује
предметна настава, у складу са наставним планом и програмом и школским програмом) и ученика средње школе
у домену делатности гимназије општег смера, оглашава се
потреба за ангажовањем следећих кадровских капацитета
- наставног и ненаставног особља:
НАСТАВНО ОСОБЉЕ

1. Професор (наставник) предметне
наставе - српски језик и књижевност
1 извршилац за 50% радног времена и 1
извршилац за 100% радног времена
2 извршиоца
2. Професор (наставник) предметне
наставе - математика
1 извршилац за 50% радног времена и 1
извршилац за 100% радног времена
2 извршиоца
3. Професор (наставник) предметне
наставе - историја
за 50% радног времена
4. Професор (наставник) предметне
наставе - географија
за 50% радног времена
5. Професор (наставник) предметне
наставе - биологија
за 50% радног времена
6. Професор (наставник) предметне
наставе - физика
за 50% радног времена
7. Професор (наставник) предметне
наставе - хемија
за 50% радног времена
8. Професор (наставник) предметне
наставе - музичка култура
за 50% радног времена
9. Професор (наставник) предметне
наставе - физичко и здравствено
васпитање
за 50% радног времена
10. Професор (наставник) предметне
наставе - ликовна култура
за 50% радног времена
11. Професор (наставник) предметне
наставе - верска настава
за 50% радног времена
12. Професор (наставник) Устава и права
грађана
за 50% радног времена
13. Професор (наставник) предметне
наставе - информатика и рачунарство
за 50% радног времена
14. Професор (наставник) предметне
наставе - другог страног језика: шпански
језик
за 50% радног времена
15. Професор психологије
за 50% радног времена
16. Професор социологије
за 50% радног времена
17. Професор филозофије
за 50% радног времена
18. Професор латинског језика
за 50% радног времена
19. Професор технике и технологије
за 50% радног времена
Бесплатна публикација о запошљавању

20. Директор установе
вршилац дужности
НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

21. Секретар установе
(дипл. правник)
22. Стручни сарадник - педагог
23. Стручни сарадник - психолог,
специјални педагог
24. Стручни сарадник - руководилац
службе рачуноводства
(дипл. ек.)
25. Стручни сарадник - сарадник у
служби рачуноводства
(дипл. ек)
26. Кувар
Услови за радна места од 1 до 19 (наставно особље):
На заказани разговор по претходно поднетој пријави, сходно претходно изнетим појашњењима, кандидати треба да
доставе доказе о испуњености услова како је наведено у
наставку. Кандидат треба да достави доказе о испуњености
следећих услова: 1) да има одговарајуће високо образовање у складу са важећим Законом о основама система
образовања и васпитања и другим релевантним прописима
за радно место за које конкурише, 2) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривична дела из групе крвних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 3) да има држављанство Републике Србије; 4)
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Пре закључења уговора о (радном) ангажовању
у складу са законом, изабрани кандидати треба да доставе доказ о томе да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Кандидати
су дужни да, уз својеручно потписану пријаву која садржи
податке из овог материјала и конкретном послу/радном
месту за који(е) се конкурише, приликом достављања исте
на наведену имејл-адресу поднесу: кратку биографију (CV).
За заказани разговор, о коме ће кандидати бити благовремено обавештени, дужни су да припреме и понесу: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, која није старија од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених, а за венчане - и извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о неосуђиваности (у смислу захтеваног услова под
р.бр. 2), оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци. 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.
Услови за радно место 20 (в. д. директора установе): На заказани разговор по претходно поднетој пријави,
сходно претходно изнетим појашњењима, кандидат треба
да достави доказе о испуњености услова како је наведено
у наставку. Кандидат треба да достави доказе о испуњености следећих услова: поседовање одговарајућег високог
образовања (члан 140 став 1 и 2 важећег Закона основама
система образовања и васпитања) за наставника, педагога
или психолога, и то за рад у основној или средњој школи; испуњеност услова за пријем у радни однос у установи
(члан 139 важећег Закона основама система образовања
и васпитања) - што подразумева доказивање испуњености
услова за наставно особље, садржано у овом огласу; дозвола за рад наставника/васпитача/стручног сарадника;
најмање осам година рада у установи, на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Пре закључења уговора о (радном) ангажовању
у складу са законом, изабрани кандидат треба да достави
доказ о томе да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Кандидати су дужни
да, уз својеручно потписану пријаву која садржи податке из овог материјала и конкретном послу/радном месту
за који(е) се конкурише, што подразумева радно место
директора (в.д.) установе, приликом достављања исте на
наведену имејл-адресу поднесу: кратку биографију (CV).

За заказани разговор, о коме ће кандидати бити благовремено обавештени, дужни су да припреме и понесу: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, која није старија од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених, а за венчане - и извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о неосуђиваности (у смислу захтеваног услова за
наставно особље, р.бр. 2.), оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; дозвола за рад наставника/васпитача/стручног сарадника; доказ о испуњености
захтеваног услова у погледу радног искуства, у установи,
на пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања и то: фотокопија радне књижице, уговор(и) о раду са потврдом послодавца о томе да су
послови за које је лице било ангажовано обављени стручно, квалитетно, у складу са прописима и правилима струке
за ову врсту посла, или други одговарајући доказ којим се
на несумњив начин доказује испуњеност захтеваног услова. 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. Обавештавају се заинтересована
лица да, у складу са законом, изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора установе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника, 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. У том смислу, под наведеним
околностима оглашивач може узети у обзир и пријаве које
одговарају наведеним захтевима у смислу испуњености
захтеваних услова.
Услови за радна места од 21 до 26 (ненаставно особље):
На заказани разговор по претходно поднетој пријави, сходно
претходно изнетим појашњењима, кандидати треба да доставе
доказе о испуњености услова како је наведено у наставку. Кандидати су дужни да на заказани разговор, поред кратке биографије (CV), што се подноси уз пријаву на напред описан начин,
поднесу следеће: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, која није старија од шест месеци); извод из матичне књиге рођених, а за венчане - и извод
из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија); податке о радном искуству / радном стажу на обављању
послова који одговарају пословима за које конкурише, са одговарајућим доказима (фотокопија радне књижице / уговор(и) о
раду са потврдом послодавца о томе да су послови за које је
лице било ангажовано обављени стручно, квалитетно, у складу
са прописима и правилима струке за ову врсту посла, или други
одговарајући доказ којим се на несумњив начин доказује да је
кандидат оствари радни стаж у трајању које наводи у пријави
на одговарајућим пословима).
Услови за радно место 21 (секретар установе): Уз пријаву
и доказе наведене као потребне за ненаставно особље, кандидат
треба да достави и лиценцу за рад секретара или доказ о положеном правосудном испиту или о стручном испиту за запослене
у органима државне управе или о државном стручном испиту.
ОСТАЛО: Рок за достављање пријава је до 10.12.2020. године. Пријаве које су примљене након истека наведеног рока
неће се узимати у разматрање. Уз пријаву доставити кратку
радну биографију (CV), а остатак захтеване документације
припремити и доставити приликом заказаног разговора.
Пријаве се достављају путем имејл-адресе: sopothill@gmail.
com. У својеручно потписаној пријави (скенирани документ)
обавезно уписати адресу становања (пребивалишта/боравишта), имејл-адресу и контакт телефон. По разматрању
поднетих пријава, кандидати који испуњавају захтеване
услове и који, по процени оглашивача, највише одговарају
потребама истог, биће позвани на разговор, ради утврђивања појединости од значаја за избор, односно ради детаљнијег упознавања са условима ангажовања за послове за
које су конкурисали. О времену и месту одржавања састанка
кандидати ће бити благовремено обавештени, коришћењем
контакт-података које доставе у пријави. Неодазивање на
упућени позив на разговор у наведеном смислу представља
разлог за одустанак од даљег разматрања пријаве кандидата. Постоји могућност закључења уговора о извођењу наставе/допунског рада, односно могућност радног ангажовања, у
складу са законом. Планирани почетак рада установе за чије
потребе се оглас објављује: најраније 01. септембар 2021.
године. Установа ће почети са радом по испуњењу свих прописаних услова. Седиште установе у којој ће се реализовати
планиране активности и остваривати образовно-васпитна
делатност: Љубе Давидовића 12, Сопот, Београд. Оглашивач - послодавац задржава право да од кандидата захтева
доказивање других - додатних услова у складу са одредбама
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Наука и образовање
важећег Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији и других релевантних
прописа, као и да селекцију и избор кадрова врши у складу са релевантним прописима. Ближе информације могу се
добити слањем поруке на имејл-адресу: sopothill@gmail.com,
или путем телефона: 063/313-507, особа за контакт: Горана
Суџум.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-987

1. Ванредни професор за ужу уметничку
област Сликарство
на одређено време од 5 година
(са радним искуством)

од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази
саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Установа нема обавезу да кандидатима врати приложену
докуменатацију по конкурсу. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивање конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве слати искључиво путем поште, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс, за радно место стручни сарадник - педагог“. Ближе информације се могу добити
путем тел. 011/3552-770.

УСЛОВИ: научни назив доктора или магистра уметности,
факултет ликовних или примењених уметности, одсек сликарство, способност за наставни рад, објављени научни и
стручни радови.

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ
БИЗНИСА

2. Асистент са докторатом за ужу научну
област Ерозија и конзервација земљишта
и вода
на одређено време од 3 године
(са радним искуством)

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Менаџмент и маркетинг
2 извршиоца

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - биотехничке науке,
шумарски факултет, способност за наставни рад, објављени научни и стручни радови. Остали услови за избор
наставника и сарадника утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и пуступку стицања
знања и заснивања радног односа наставника и сарадника
Шумарског факултета, Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског
факултета, као и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова
из конкурса (оверене фотокопије диплома, извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, сепарате радова), достављају се
Служби за правне и опште послове Шумарског факултета
у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у огласним новинама и на сајту
Националне службе за запошљавање, на сајту Факултета
и сајту Универзитета. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже
научне области Менаџмент и маркетинг.

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Eкономија и финансије
2 извршиоца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука.

Наставник (сва звања), за ужу научну
област Друштвене и правне науке
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука.

Сарадник у звању асистента или
сарадника у настави за ужу научну
област Менаџмент и маркетинг
Сарадник у звању асистента или
сарадника у настави за ужу научну
област Економија и финансије

Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Сарадник у звању асистента или
сарадника у настави за ужу научну
област Друштвене и правне науке

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: студент докторских или мастер студија из одговарајуће области.

УСЛОВИ: радно искуство од две године у струци; 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 пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом
за киривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у 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;
знање и способност рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву
на конкурс који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
одштампан пријавни формулар кандидат доставља: кратку
биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству не
старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
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ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 73/18 и
67/19), Статутом Високе школе и Правилником о начину
и поступку избора у звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; познавање рада на рачунару; радно искуство у струци
од једне године.

Стручни сарадник за студије и
студентска питања
УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање страног језика; познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова достављају се на имејл-адресу: cedomir.ljubojevic@mbs.
edu.rs.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Наставник предметне наставе наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до његовог
повратка
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање (прописано
чл. 140 Закона о основама система образовања и вапитања,
„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019. и 6/2020): 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр, 13/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020); 2) да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 дискримиторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе са
5% радног времена - предмет
Основе посластичарства, са радом у
Угоститељско-туристичкој школи, Југ
Богданова 28 и наставник практичне
наставе са 95% радног времена предмети: Куварство са практичном
наставом - практична настава, Куварство
- практична настава, практична настава
у блоку; са радом у Школској радионици
хотелу „Палас“, Топличин венац 23
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
одсутног на рад
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање (прописано
чл. 140 Закона о основама система образовања и вапитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020): 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 студија у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; изузетно, наставник практичне наставе је и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистчке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем; и 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“, бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020. и 14/2020); 2)
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од 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 дискримиторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4)
и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Услов из
тачке 1) доказује се приликом пријема у радни однос и проверава се у току рада. Уз пријаву на конкурс је неопходно
доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотопију); фотокопију или очитану личну карту, уверење МУП-а да лице није осуђивано са
правним последицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и доказ
да није утврђено дискриминаторно понашање. Кандидати
попуњавају и достављају са осталом наведеном документацијом установи пријавни формулар који се налази на званичној интернет странице Министарства. Документација
се доставља на адресу: Југ Богданова 28. Неблаговремене
пријаве као и пријаве са непотпуном и неовереном документацијом, неће бити узете у разматрање. Контакт особа:
Јелена Шалипуровић, директор школе; Душан Комленац,
помоћник директора за наставу. Телефони: 011/2633-250,
011/2631-899.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Општа географија
Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Географски
информациони системи
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области Географија. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 27/18 - др. закон,
67/19 и 6/20 - др. закони), Статутом Географског факултета, Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о измени и допуни Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Физичка
географија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука из научне области Физичка географија. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 27/18 - др. закон,
67/19 и 6/20 - др. закони), Статутом Географског факултета, Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о измени и допуни Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова (биографија, списак научних радова, радови, уверење о држављанству, оверене копије диплома о завршеним претходним степенима студија и оверена копија
дипломе о стеченом научном називу доктора наука из
научне области за коју се бира), достављају се у писаној и
електронској форми (CD, USB) на наведену адресу Универзитета, канцеларија 10, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ“
11108 Београд, Поенкареова 8
тел. 011/2762-261

Руководилац финансијскорачуноводствених послова
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитањаа
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 6/20) и да
има образовање прописано Правилником о организацији
послова и систематизацији радних места у ОШ „Влада
Аксентијевић“ и то високо образовање економског смера.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: одштампан и читко попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете науке
и технолошког развоја, оригинал или оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оригинал или
оверену копију уверења да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (издато у МУП-у);
оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених, доказ о познавњу српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику), очитану личну карту, кратку биографију. Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад подноси се приликом пријема у
радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се подносе поштом или
лично у секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

11210 Београд - Котеж, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вапитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018,
10/19 и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: одштампан и читко попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, оригинал или оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, уверење да кандидат није осуђиван за кривична

дела утврђена у чл. 139 ст. 1. тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (издато у МУП-у), уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику), кратку биографију. Доказ који се односи на психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се приликом пријема у радни однос. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично у секретаријату школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ И
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/2080-512

Виши предавач за научну област
Математичке науке
и заснивање радног односа на одређено
време од пет година, са пуним радним
временом
УСЛОВИ: за избор у наставничко звање (и запослење на
радном месту) виши предавач за научну област Математичке науке и заснивање радног односа на одређено време од пет година, са пуним радним временом и подаци о
потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у
изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72. став 4.
Закона о високом образовању; кандидат мора имати завршене академске студије трећег степена, односно стечен
научни назив доктора наука у области за коју се бира,
односно у одговарајућој научној области, који је стечен на
акредитованом универзитету и акредитованом студијском
програму у Републици Србији или диплому доктора наука
из области за коју се бира, односно одговарајуће научне
области стечену у иностранству, признату (нострификовану) у Републици Србији; кандидат мора поседовати
склоности и способности за наставни 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.

Асистент за ширу научну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област Интернет
технологије
и заснивање радног односа на одређено
време од три године, са пуним радним
временом
УСЛОВИ: за избор у сарадничко звање (и запослење на
радном месту) асистента 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;
кандидат мора имати завршене студије другог степена у
области за коју се бира, на акредитованој високошколској
установи и акредитованом студијском програму у Репуб-
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лици Србији или еквивалентан научни, односно стручни
назив у области за коју се бира стечен у иностранству, који
је признат (нострификован) у Републици Србији; кандидат
мора да је сваки од претходних нивоа студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора имати статус студента на студијама трећег степена - докторским студијама у области за коју се бира; кандидат мора
поседовати склоности и способност за наставни рад; ако је
кандидат лице које је раније обављало наставни рад, мора
имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног,
односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других
делатности Академије, односно Високе школе струковних
студија за информационе и комуникационе технологије.
ОСТАЛО: 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. 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. 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 асистента статус студента
на докторским студијама); извод из матичне књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење о држављанству
(или оверену фотокопију); радна биографија и одговарајуће доказе који потврђују наводе из биографије; ако
је кандидат лице које је раније обављало наставни рад,
одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког
рада (потврда образовне установе на којој је кандидат
обављао досадашњи наставни, односно педагошки рад,
резултати студентских анкета и слично); одговарајуће
доказе о објављеним радовима, када је објављивање
одређеног броја радова наведено као услов; одговарајуће доказе о поседовању захтеваног радног искуства;
ако такви докази постоје, одговарајуће доказе о поседовању захтеваних референци, односно о поседовању
захтеваних стручних знања, вештина, односно компетенција, када је то наведено као услов (лиценце, сертификати, уверења, потврде и слично). Подаци о месту 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
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конкурс и за кога се, на основу доказа приложених уз
пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава потребне
услове за избор у звање у погледу кога конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном времену одржавања
провере оспособљености, поседовања тражених знања
и вештина, односно компетенција, уколико је потребно
да се таква провера одржи.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

1. Ванредни професор за ужу научну
област Механика и механика флуида
на одређено време од 5 година
2. Доцент за ужу научну област
Геометријско моделирање у саобраћају и
транспорту
на одређено време од 5 година
3. Асистент за ужу научну област
Индустријска логистика, ланци
снабдевања и складишни системи
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17), Статутом Универзитета и Статутом
Факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс
је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове)
доставити на адресу: Саобраћајни Факултет, Београд,
Војводе Степе 305.

ОШ “СТЕВАН ДУКИЋ”
11000 Београд, Дантеова 52
тел. 011/2971-006

Домар
УСЛОВИ: да лице испуњава услове предвиђене чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије”, број 88/2017,
27/2018 - други закони, 10/2019 и 6/2020), и то да има одговарајуће образовање: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у школи: III или IV степен
стручне спреме, средње образовање; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примања или давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на кривичну санкцију и
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидати попуњавају пријавни
формулар за пријем у радни однос, доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани формулар достављају:
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), оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (оригинал или оверена
фотокопија, не старије 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 тим језицима), кратку биографију. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима кандидат је дужан да прибави пре
закључења уговора о раду. Сва остала документа саставни
су део пријаве на конкурс. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве
достављати лично или путем поште, на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс”, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве на конкурс неће се разматрати. Све информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе, на број телефона: 011/2086-047 и мејл школе: sekretar@osstevandukic.
com, сваким радним даном од 9 до 11 часова.

ОШ “ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”
11508 Стублине, Ваљевски пут бб
тел. 011/8791-303

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати улове предвиђене
чланом 122 став 2, 5 и 6, те чланом 139 и чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања (“Сл. гл. РС, бр. 108/15)
и то: да имају одговарајуће високо образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника основне школе, за педагога или
психолога: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистиче 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 инердисциплинарне, 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; лице из тачке 1) подтачке (2) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да поседују дозволу за рад (лиценцу) за наставника,
васпитача и стручног сарадника; да имају обуку и положен
испит за директора установе, документација кандидата без
доказа о положеном испиту за директора школе сматраће
се комплетном уколико су остала документа уредно достављена, а изабрани директор биће у обавези да положи
испит за директора у законском року од две године од дана
ступања на дужност; да имају најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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; да
није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење
о одређивању притвора, да није правноснажно осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
за директора основне школе може бити изабрано и лице
које поседује одговарајуће образовање из члана 140 став
3 Закона о основама система образовања и васпитања, тј.
високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три
године, или вишим образовањем, за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи, на пословима васпитања и образовања после стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) Републике Србије не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању;
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (кандидати који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику не подносе овај доказ); оверен
препис /фотокопију дозволе за рад - лиценце за директора
школе, уколико је кандидат поседује. Документација кандидата без доказа о положеном испиту за директора школе сматраће се комплетном, уколико су остала документа
уредно достављена, а изабрани директор биће у обавези
да положи испит за директора у законском року - у року
од две године од дана ступања на дужност; потврду о радном искуству - да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; потврда мора бити потписана и
оверена од стране установе; доказ да није осуђиван прав-
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носнажном 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 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 изречну кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - уверење надлежног МУП-а Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија), не старије од
6 месеци; уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење
о одређивању притвора (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; уверење привредног суда
да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 6 месеци; доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење које издаје надлежна здравствена установа); кандидат може доставити доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), ако га поседује; кандидат
који је претходно обављао дужност директора установе,
дужан је да достави оказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања;
радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице МПНТР. Директор се бира на период од четири године. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса у листу - публикацији “Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
на конкурс са доказима подносе се препорученом пошиљком са повратницом или лично на адресу: Основна школа
”Живојин Перић” Стублине, Ваљевски пут бб, 11507 Стублине, у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за избор
директора школе”. Одлука министра о именовању директора биће донета након спроведеног поступка у законом
прописаном року, а о резултатима конкурса кандидати ће
бити обавештени након пријема решења донетог од стране
министра просвете, науке и технолошког развоја РС. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 011/8971-303, од 09 до 13 часова.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД - ЗЕМУН
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно
место ванредног професора за ужу
научну област Педологија
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени
су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником
о мимималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и заснивања
радног односа наставника и начину и поступку избора у
звања и заснивања радног односа сарадника и Статутом
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверење о
уписаним докторским студијама, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци),
достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Наставник за избор у звање и на
радно место ванредног професора
за ужу научну област Одгајивање
и репродукција домаћих и гајених
животиња
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о мимималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
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Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу дела поступка
избора у звања и заснивања радног односа наставника и
начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, уверење о уписаним докторским студијама, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест
месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет
у Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник за избор у звање и на радно
место ванредног професора за ужу
научну област Пестициди
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду. Правилником о мимималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу дела поступка
избора у звања и заснивања радног односа наставника и
начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, уверење о уписаним докторским студијама, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест
месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет
у Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник за избор у звање и на
радно место ванредног професора
за ужу научну област Ентомологија и
пољопривредна зоологија
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду. Правилником о мимималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу дела поступка
избора у звања и заснивања радног односа наставника и
начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, уверење о уписаним докторским студијама, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест
месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет
у Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник за избор у звање и на радно
место ванредног професора за ужу
научну област Опште виноградарство
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о мимималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу дела поступка
избора у звања и заснивања радног односа наставника и
начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, уверење о уписаним докторским студијама, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест

месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет
у Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Сарадник за избор у звање и на радно
место асистента за ужу научну област
Наука о преради ратарских сировина
на одређено време од три године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом
најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду.
Правилником о мимималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и
заснивања радног односа наставника и начину и поступку
избора у звања и заснивања радног односа сарадника и
Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак
радова, дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверење
о уписаним докторским студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци),
достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

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

Редовни професор за ужу научну област
Интердисциплинарна истраживања у
менаџменту
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 Факултета
и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету; у звање редовног професора може бити
изабрано лице који 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. 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.

Национална служба
за запошљавање
09.12.2020. | Број 911 |
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Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”
11010 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Васпитач
10 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и специјалистичке
струковне студије, по прописима који су уређивали високо
образовање у периоду од 10.09.2005. године до 07.10.2017.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, дозвола за рад лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу.

Васпитач
69 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена
(основне академске студије, односно струковне студије и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање; дозвола за рад - лиценца
/ обавеза полагања испита за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
31 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање; медицинска сестра - васпитач; дозвола за рад - лиценца / обавеза полагања испита
за лиценцу.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1) да има
одговарајуће образовање; 2) да има 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 насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
одштампани пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију, оверену копију дипломе или оверену фотокопију уверења о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених, оригинал оверена фотокопија; уверење
о држављанству, не старије од шест месеци, оригинал или
оверена фотокопија; уверење полицијске управе о неосуђиваности за дела из тачке 3), не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад доставља кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику; доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о раду.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, стечено на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСП бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године и на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1) да има
одговарајуће образовање; 2) да има 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 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
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кривичних 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 дискриминаторноко понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
одштампани пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију, оверену копију дипломе или оверену
фотокопију уверења о стеченој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених, оригинал оверена фотокопија;
уверење о држављанству, не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; уверење полицијске управе
о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3) не старије
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење) доставља се пре
закључења уговора о раду.

Сервирка
17 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање.

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 са изменама и допунама). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

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

Поништава се део конкурса објављеног 02.12.2020.
године у публикацији “Послови“, за радно место:
доцент за ужу научну област Медицинска биохемија. Остали део конкурса остаје непромењен.

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

Спремачица
46 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1) да има
одговарајуће образовање; 2) да има 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 насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или даванње мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
одштампани пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију, оверену копијусведочанства о завршеном
основном образовању; извод из матичне књиге рођених,
оригинал оверена фотокопија; уверење о држављанству,
не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; уверење полицијске управе о неосуђиваности за дела
из тачке 3) не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о раду.
Напомена: Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити искључиво путем поште, на наведену адресу, са назнаком радног места, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Установа нема обавезу враћања достављене
документације.

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

Доцент за ужу научну област Социјална
политика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, односно докторат
наука из уже научне области за коју се бира, као и да кандидати 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 Унивезитета у Београду”, бр. 192 од 01.07.2016. године,
195 од 22.09.2016. год., бр. 197 од 20.03.2017. год, бр. 199.
од 16.10.2017. год. и бр. 203. од 21.05.2018. године). Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака дипломи/уверења
о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија
личне карте кандидата, списак научних и стручних радова,
објављени радови и други докази у складу са напред наведеним актима), доставити на адресу Факултета политичких

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

БОР
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА
19210 Бор, Зелени булевар 24
тел. 030/456-022 лок. 102

Наставник предметне наставе машинства
на период од 4 године, до престанка
функције директору школе
УСЛОВИ: седми степен стручне спреме: дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер машинства, професор
машинства, мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије у
области машинства.
ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у школи прописани су чл. 139 3акона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод
из матичне књиге рођених, биографију, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом,
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утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Кандидат који буде изабран у ужи избор, у року од осам
дана упућује се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ о испуњености услова из чл. 139 став 1 тачка
2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве на
конкурс слати на адресу: Машинско-електротехничка школа Бор, Зелени булевар 24, 19210 Бор, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋО МАТОВИЋ“
32253 Брезова, Катићи бб
тел. 032/5873-305
e-mail: oskatici@mts.rs

Наставник физичког васпитања
Наставник енглеског језика
у млађим разредима (1-4. разред),
са 58% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да 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) испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/19
– др. Закон и 6/20). Кандидат треба и: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања настаника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017,
13/18 и 11/19); 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар (налази се на сајту Министарства просвете), а
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају установи. Доказ о испуњености услова
из тачка 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати поред биографије треба да приложе (у оригиналу или оверене копије):
диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, извод из казнене евиденције - прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе, доказ о познавању српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад само кандидат који
није стекао диплому на српском језику; доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (наставник који је
у току студија положио испит из педагогије и психологије
или положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да има наведено образовање из чл. 142 ст. 1 Закона). Пријаве слати на наведену адресу школе, са назнаком
„За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задужено за давање додатних информација о
конкурсу је секретар школе. Контакт телефони: 032/5873305 и 065/8848-303.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/322-527, 032/327-976
e-mail: osvukcacak@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- други закон, 10/2019 и 6/2020), услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
108/2015) и услове прописане одредбама Статута ОШ „Вук
Караџић“, Чачак: да има одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; лице из става 1 тачка 1
подтачка 2 мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 3) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да испуњава услове за наставника, педагога или
психолога и то за рад оне врсте и подручја рада којој припада школа; да има дозволу за рад, тј. положен испит за
лиценцу, односно положен стручни испит за наставника,
педагога или психолога; да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има држављанство
Републике Србије; 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 против њега није покренут кривични поступак или истрага за напред наведена кривична
дела; да није правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да зна српски језик; да има обуку и положен испит за директора школе. Пријава која не
буде садржала уверење о положеном испиту за директора
неће се сматрати потпуном, а кандидат изабран за директора који нема положен испит за директора школе дужан
је да исти положи у року од две године од дана ступања
на дужност, што и прописује Закон о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: 1. оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; 2. оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу за
наставника, педагога или психолога; 3. потврду да кандидат има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 4. доказ о држављанству, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од
шест месеци; 5. лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима,
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија;
6. извод из матичне књиге рођених; 7. доказ да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, издат по објављивању конкурса;
8. доказ да против њега није покренут кривични поступак,
нити да је покренута истрага за напред наведена кривична
дела, издат по објављивању конкурса; 9. доказ из привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности , издат по објављивању конкурса; 10. доказ о знању српског језика (само
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); 11. кандидат је дужан да школи достави и доказ

о резултату стручно-педагошког надзора у раду (извештај
просветног саветника), ако га поседује; 12. 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,уколико га поседује; 13. оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе, уколико је кандидат
поседује; 14. биографију са прегледом кретања у служби. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава
са доказима о испуњавању услова, подноси се на адресу:
ОШ „Вук Караџић“, Чачак, Цара Душана 25, 32000 Чачак,
са назнаком “Конкурс за директора” или лично у просторији
секретара школе од 8 до 13 часова. За потребне информације обратити се секретару школе, на телефон: 032/322527. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен
у року од 8 дана од дана пријема решења о именовању
директора школе од стране министра просвете, науке и
технолошког развоја.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

32300 Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2
тел. 032/720-465, 032/711-814
e-mail: oskraljaleksandarprvi@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, у ком случају
је неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника школе, педагога или психолога; поседовање
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора установе
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран,
али ће бити дужан да испит за директора установе положи
у року од две године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи
за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег
образовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1.
и 2. Закона о основама система образовања и васпитања,
за директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3. истог закона, то
јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од
три године, или више образовање за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада на пословима васпитања и
образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири године. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
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образовање стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе);
оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно); доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно).
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 032/711-814. Документацију која се доставља уз пријаву, кандидат доставља у три
примерка (један примерак чини оригинал или фотокопија
наведене документације, коју је оверио јавни бележник, а
у два примерка се достављају обичне фотокопије оверених
примерака). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом
слати са назнаком „Конкурс за директора“ на адресу школе:
Основна школа „Краљ Александар I”, Хероја Дражевића 2,
32300 Горњи Милановац. Потребну документацију можете
доставити и у установу, у затвореној коверти. Контакт телефон: 032/711-814.

ЈАГОДИНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
35250 Параћин
Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана,
са 15% радног времена
Наставник прехрамбене групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице: 1.
које има одговарајуће образовање: 1.1 на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет односно групе предмета, б) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, под условом да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 1.2 на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице из тачке 1.1. б) мора да има завршене
студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. које
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. које није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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 обзора на изречену кривичну санкцију, и за које
није утврђено дискриминаторно понашање; 4. које има
држављанство Републике Србије; 5. које зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формилар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар кандидат доставља: биографију (у којој обавезно наводи да ли је извршена психолошка процена способности код
надлежне службе за послове запошљавања и када); оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог
степена и оверену копију дипломе првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије, специјалистичке студије); уверење надлежне полицијске управе да
није правноснажно осуђиван за кривична дела прописана
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да за кандидата није утврђено дис-
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криминаторно понашање (уверење треба да буде издато
након расписивања конкурса); уверење, односно потврду
повереника за заштиту равноправности да за кандидата
није утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци); оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); доказ да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља кандидат који
одговарајуће високо образовање није стекао на српском
језику); лекарско уверење надлежне здравствене установе (доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима) доставља кандидат који
буде примљен у радни однос, пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном
документацијом достављају се лично или поштом у затвореним ковертама на адресу: Технолошка школа, Драгољуба Јовановића 2, 35250 Параћин, са назнаком „За конкурсну комисију”. Ближе информације могу се добити на тел.
035/561-697.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/563-294

Наставник историје
за 5% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017), и то: 1) да је стекао високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) одељка „Услови“ мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајуће предмете, односно групу
предмета; да има степен и врсту образовања у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни преглед”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16
и 2/17); 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. Кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту),
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности,
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по
конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању
српског језика (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику). Конкурс спроводи Конкурсна
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријавни формулар са документацијом слати
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат
школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну
комисију“, на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, 35250 Параћин.

КИКИНДА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549

Наставник математике
на мађарском наставном језику,
са 67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање; на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; 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, доказ: оверена копија дипломе о завршеном одговарајућем образовању (доставља кандидат уз пријаву); 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, доказ: лекарско уверење (доставља
кандидат пре закључења уговора); 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, доказ: извод из казнене евиденције о некажњавању (доставља кандидат уз пријаву); 4) има држављанство Републике Србије, доказ: уверење о држављанству
(доставља кандидат уз пријаву); 5) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад, доказ: диплома
средње, више или високе установе на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или потврда да је положило
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (доставља кандидат уз пријаву).
ОСТАЛО: Уз формулар за пријаву на конкурс, који се може
преузимати на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидат подноси:
потписану биографију, оверену копију дипломе, оригинал/
оверену копију уверења о држављанству, оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности, доказ о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (диплома: средње, више или високе установе на језику на коме се
остварује образовно-васпитни рад или потврда да је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе). Сви прилози морају бити у оригиналу
или овереној копији. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији НСЗ „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је секретар школе, на број телефона: 024/811549, од 08.00 до 12.00 часова, сваког радног дана. Пријаве
се подносе на горенаведену адресу.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
И ВАСПИТАЊЕ „БАРТОК БЕЛА“
24430 Ада, Трг ослобођења 3/а
тел. 024/852-515

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
одељењским старешинством - наставник
флауте
са 78% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
одговарајуће 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 и 6/2020) и
чл. 2. Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС”, бр. 18/2013,
2/2017, 9/2019, 1/2020 и 9/2020). Остали услови прописани
су чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
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Наука и образовање
тања. Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, биографију и следеће доказе о испуњености услова: доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи
или уверење за кандидате којима диплома још није издата,
а уколико је образовање стечено у иностранству потребно
је приложити и одговарајући акт односно решење о признавању дипломе од стране надлежног органа Републике
Србије); уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених
(не старији од шест месеци); доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно
уверење да су у току студија положили испите из педагогије и психологије или доказ да су положили стручни испит,
односно испит за лиценцу (у складу са чл. 142 Закона о
основама система образовања и васпитања); доказ да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утрђено дискриминаторно понашање - уверење из МУП-а,
а за непостојање дискриминаторног понашања уверење
из основног суда, не старије од шест месеци рачунајући од
дана објављивања конкурса; доказ о знању српског језика оригинал или оверена фотокопија дипломе, односно сведочанства о стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском језику или документ о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе; доказ о знању мађарског језика - оригинал или
оверена фотокопија дипломе, односно сведочанства о стеченом средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику или документ о положеном испиту из мађарског
језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са потпуном документацијом о испуњавању наведених услова слати поштом на адресу: ШОМОВ „Барток Бела“
Ада, Трг ослобођења 3/а, 24430 Ада. Ближе информације
о конкурсу се могу добити код секретара ШОМОВ „Барток
Бела“ Ада и путем телефона: 024/852-515.

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

Наставник
предметне наставе - српски језик
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана,
са 88,89% норме
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“, 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 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете), а потребну документа-
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цију 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.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је осам дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Након
утврђене испуњености услова кандидата 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: ОШ „1. октобар“, 23316 Башаид,
Војвођанска 65, са назнаком „За конкурс“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Катедра за српски језик и књижевност

Наставник у звање ванредног професора
за научну област Филолошке науке, ужу
научну област Савремени српски језик
на одређено време на 5 година
Катедра за педагогију

Наставник у звање ванредног професора
за научну област Педагошке науке, ужу
научну област Педагогија
на одређено време на 5 година
Катедра за социологију

Наставник у звање ванредног професора
за научну област Социолошке науке, ужу
научну област Социологија
на одређено време на 5 година
Катедра за руски језик и књижевност

Наставник у звање доцента за научну
област Филолошке науке, ужу научну
област Руска књижевност
на одређено време на 5 година
Асистент за научну област Филолошке
науке, ужу научну област Руска
књижевност
на одређено време на 3 године
Катедра за психологију

Сарадник у настави за научну област
Психолошке науке, ужу научну област
Психологија
на одређено време на једну годину
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидати за наставника и сарадника треба да
испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 74, 83 и 84
Закона о високом образовању Републике Србије („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 73/2018 и
67/2019), и чл. 139, 165 и 171 Статута Филозофског факултета и Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са
прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених; уверење да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи; уверење о држављанству Републике Србије) подносе се на адресу: Филозофски
факултет, Филипа Вишњића б.б., 38220 Косовска Митрови-

ца, са назнаком „За конкурс”. Кандидати за избор у звање
наставника и сарадника су обавезни да сву потребну документацију доставе Факултету у штампаној форми и у електронској форми на CD-у и у PDF формату. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Обавештења се могу добити на телефоне: 028/425-473 и
425-475.

К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

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

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

Наставник у звање ванредни професор,
научна област Економске науке, ужа
научна област Општа економија и
привредни развој
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области
Економске науке; кандидати морају да испуњавају општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4
Закона о високом образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдом надлежног
органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична
дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и:
биографију; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења
којима се потврђује стручна спрема; уверење полицијске
управе 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; за кандидате који су у радном односу на Економском
факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студе-
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Наука и образовање
ната. Правноваљану конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да
доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD).
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са
назнаком „За конкурс”, доставити на адресу: Економски
факултет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник географије
са 65% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18), треба да
испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст.
1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1. тачка 1. подтачка (1)
и (2) и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20). 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,
10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са чл. 139 Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20), у радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним
Законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање (образовање је прописано чл. 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и
27/18, 10/19, 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17,
13/18и 11/19). У складу са чл. 142. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања, 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 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази које кандидат прилаже уз потписану пријаву: оверен
препис (копија) дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оригинал или оверена фотокопија исправе 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 да је кандидат положио стручни испит - испит за
лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија); доказ да кандидат
није осуђиван за напред наведена кривична дела. Извод
из казнене евиденције прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 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 и пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампа-
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ним пријавним формуларом доставља школи. 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 из претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Потписане пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на
адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка 10
или лично у просторије школе, у времену од 08.00 до 13.00
часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне информације обратити се
на телефон: 036/379-700.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРИЦА ЋОСИЋ”
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Наставник предмета техника
и технологија
на одређено време, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: стручна спрема: професор техничког образовања,
професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор
техничког образовања и машинства, професор технике и
машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања,
професор техничког образовања и физике, професор
физике и основа технике, професор техничког образовања
и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и
васпитања, професор техничког васпитања и образовања,
професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор
политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко образовање,
дипломирани педагог за физику и основне технике, професор основа технике и производње, професор политехнике,
професор технике и медијатекарства, професор техничког
образовања и медијатекар, дипломирани физичар-професор физике и основа технике-мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу-мастер,
дипломирани професор технике и информатике-мастер,
дипломирани професор технике-мастер, мастер професор
технике и информатике, мастер професор информатике и
технике, професор основа технике и информатике, мастер
професор технике и информатике за електронско учење,
мастер професор предметне наставе (предходно завршене
студије првог степена из области техничког и информатичког образовања).

Наставник предмета информатика
и рачунарство
на одређено време, са 20% радног
времена
УСЛОВИ: стручна спрема: професор, односно дипломирани професор (са завршеним основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су утврђивали 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 утврђивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, двопредметнестудије, 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 инжињер (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 инжињер 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 (предходно 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 информационих предмета, од тога
најмање један из области Програмирање и два предмета из
једне или две следеће области-математика или теоријско
рачунарство. Наставу и друге области образовно-васпитног рада из предмета информатика и рачунарство може да
изводи и лице које је на основним студијима у трајању од
најмање четири године, по прописима које су утврђивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.

Наставник српског језика
на одређено време, са 88,89% радног
времена
УСЛОВИ: стручна спрема: 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
книжевношћу, дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима, дипломирани 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 румунскомјезику, професор односно дипломирани филолог за
југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевности и српски језик, дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језикаи 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 (студисјки
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 књижевнсот; 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 (предходно завршене студије првог степена из научне, односно
струучне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: Кандидат треба и: 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 полен 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. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, а уз одштампани пријавни формулар достављају:
оверену фотокопију дипломе и сведочанства; извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству, који су
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издати у последњих шест месеци или имају трајно важење;
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности;
кратку биографију. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови“. Пријаве са доказима
слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРИЦА ЋОСИЋ“
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Наставник немачког језика
на одређено време, са 88,89% радног
времена
УСЛОВИ: 1. стручна спрема: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик), мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил немачки
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура), мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет); 2. психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које му је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да кандидат има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, а уз одштампани пријавни формулар достављају:
оверену фотокопију дипломе и сведочанства; извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству, који су
издати у последњих шест месеци или имају трајно важење;
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности, у
смислу тачке 3 овог конкурса; кратку биографију. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу
„Послови“. Пријаве са доказима слати на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДОДИЋ“
37246 Милутовац
тел. 037/721-030

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица која испуњавају услове прописане чл. 122, 123 став 14 и 15, чл. 139 и
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 други закон и 10/2019) и Правилником о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 108/2015): 1. да поседују одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 тач. 1 и 2 и став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - други закон и 10/2019):
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1 подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 7. да је савладало обуку и да има
положен испит за директора установе; 8. да има дозволу за
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рад (положен стручни испит - лиценца), за наставника, педагога или психолога. Уколико се на конкурс пријављује лице
које је претходно обављало дужност директора, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Кандидат је дужан да уз
попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење
не старије од шест месеци; оригинал или оверену копију
уверења основног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична
дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију, са датумом издавања не старијим од дана
објављивања огласа; оригинал или оверену копију уверења
вишег суда да против њега није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију из
надлежности овог суда, са датумом издавања не старијим
од дана објављивања огласа; оригинал или оверену копију
уверења привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности, са
датумом издавања не старијим од дана објављивања огласа; уверење из казнене евиденције надлежне полицијске
управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, са датумом издавања не старијим од дана објављивања огласа; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старију од
6 месеци); доказ да зна српски језик (уколико је кандидат
стекао одговарајуће високо образовање из чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања на српском
језику, сматра се да је достављањем доказа о образовању
доставио и доказ да зна српски језик); доказ о најмање осам
година рада у области образовања и васпитања - оригинал
потврду; оверен препис или оверену фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
оверен препис или оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата, уколико је надзор вршен (извештај просветног
саветника); уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију; радну
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора. Документација без доказа
о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а
изабрани кандидат биће дужан да у законском року положи
наведени испит у складу са чланом 122 Закона о основама
система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопијее
докумената које нису оверене од стране надлежног органа
(суда, органа општинске - градске управе, јавног бележника). Пријаве са овом документацијом се не враћају и задржавају се у архиви школе.Рок за подношење пријаве на конкурс
је 15 дана од објављивања конкурса. Министар врши избор
директора у року од 30 дана од дана пријема документације који му је доставио Школски одбор и доноси решење
о његовом именовању. Пријаве са доказима о испуњавању
свих услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти
препорученом поштом, са назнаком „Пријава на конкурс за
избор директора“, на горе наведену адресу или донети лично на адресу школе, радним даном од 08.00 до 14.00 часова.
Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ
КОРЧАГИН“
37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

1) Наставник физике
за рад у матичној школи и подручном
одељењу у Каонику
2) Наставник српског језика
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, са
непуним радним временом од 88%
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-др.закони,
10/2019 и 6/2020), услове из 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, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020). Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за
пријем у радни однос, односно да у радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање, 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање,
4) има држављанство Републике Србије, 5) зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају у току рада. Докази о испуњености услова из става 1. тачка 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2)
овог члана 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
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 приписима 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. Чланом 142 став 1) Закона
о основама система образовања и васпитања прописано
је образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Чланом 142 став 2) Закона о основама система образовања и
васпитања 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. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
-Просветни гласник“ бр.11/2012, 15/2013,2/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018,11/2019, 2/2020,8/2020 и 16/2020),
прописани су степен и врста образовања за извођење
наставе и других облика образовно-васпитног рада на радним местима:
Наставник физике: 1) професор физике, 2) дипломирани физичар, 3) професор физике и хемије, 4) дипломирани
педагог за физику и хемију, 5) професор физике и основе
технике, 6) дипломирани педагог за физику и основе технике, 7) професор физике и математике, 8) дипломирани
астрофизичар ,9) дипломирани физичар за примењену
физику и информтику, 10) професор физике и хемије за
основну школу, 11) професор физике и основа технике за
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основну школу, 12) дипломирани физичар за примењену
физику,13) професор физике за средњу школу, 14) дипломирани физичар истраживач, 15) дипломирани професор физике и хемије за основну школу, 16) дипломирани
професор физике и основа технике за основну школу, 17)
дипломирани физичар за општу физику, 18) дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, 19)
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, 20) дипломирани астроном смер - астрофизика, 21) професор физике - информатике, 22) дипломирани
физичар - медицинска физика, 23) дипломирани професор
физике - мастер , 24) дипломирани физичар - мастер, 25)
мастер физичар, 26) мастер професор физике, 27) мастер
професор физике и хемије, 28) мастер професор физике
и информатике, 29) дипломирани физичар - мастер физике - метерологије, 30) дипломирани физичар - мастер
физике-астрономије, 31) дипломирани физичар - мастер
медицинске физике, 32) дипломирани професор физике - хемије, мастер, 33) дипломирани професор физике информатике, мастер, 34) дипломирани физичар - професор физике-мастер, 35) дипломирани физичар - теоријска
и експериментална физика - мастер, 36) дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, 37)
дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, 38) дипломирани физичар - професор физике
и основа технике за основну школу - мастер, 39) дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу-мастер, 40) мастер професор математике и физике, 41)
мастер професор информатике и физике, 42) дипломирани
физичар - информатичар, 43) мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике. Уколико
школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос
са лицем које испуњава услове из става овог члана, наставу
и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да изводи и: 1) дипломирани физикохемичар, 2)
мастер физикохемичар (уз претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима из области
физичке хемије или физике).
Наставник српског језика: 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 српскохвратског 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:
(Срспки 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), српска Филологија (Српски језик и књижевност), 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 предмет). Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне академске студијена студијским програмима: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са компаратистима, Српска филологија, Српски језик
и књижевност, Србистика.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који је
објављен на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
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доставља школи. Кандидат уз пријаву треба да достави
школи: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном високом образовању, кандидати за звањем мастер и диплому,
односно уверење о завршеним основним академским студијама) - да је држављанин Србије (уверење о држављанству РС, оригинал или оверена фотокопија), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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
Министарства унутрашњих послова, надлежне полицијске
управе, да кандидат није осуђиван); доказ да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад
(доказ су у обавези да доставе кандидати који нису стекли
образовање на српском језику). Напомена: доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за
достављање пријава није могуће достављање доказа о
испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези
да кандидатима врати конкурсну документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2, а у вези са чланом 154 став
2) Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор, а о датуму и времену разговора биће обавештени на контакт телефон који су навели у
својој пријави. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту за које кандидат конкурише и податке
о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта односно
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште, ако је кандидат поседује). Пријаве достављати лично или поштом на наведену адресу, у затвореним
ковертама са назнаком „За конкурсну комисију“. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Ближе информације о конкурсу можете добити на телефон: 037/852-400.

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

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 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/
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.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”
37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/788-346

1. Васпитач
5 извршилаца
УСЛОВИ: кандидат за радно место васпитач може да буде
примљен у радни однос под условима: 1) да има завршену
одговарајућу вишу стручну спрему за васпитаче: на студијама првог степена (основне струковне студије, основне
академске или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или одговарајуће више
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 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 васпитно-образовни рад; 6) да има лиценцу за рад или да у року од две
године од дана заснивања радног односа положи испит за
лиценцу; 7) најмање 1 година радног искуства.

2. Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: кандидат за радно место може да буде примљен у
радни однос под условима: 1) да има одговарајућу средњу
стручну спрему: средње образовање - IV степен, медицинска сестра васпитач; 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 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и 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
васпитно-образовни рад; 6) да има лиценцу за рад или да у
року од две године од дана заснивања радног односа положи испит за лиценцу; 7) најмање 1 година радног искуства.

3. Спремачица
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат за радно место може да буде примљен
у радни однос под условима: 1) да има завршено основно
образовање; 2) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да
има држављанство Републике Србије; 4) најмање 6 месеци
радног искуства.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова за радно место васпитача и за радно место медицинске сестре - васпитача под
1), 3), 4), 6), 7) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у оригиналу или у виду оверених фотокопија, а доказ
под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Докази
о испуњености услова за радно место спремачице под 1),
2), 3) и 4) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се
у оригиналу или у виду оверених фотокопија. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи најкасније у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Потребно је доставити следећу документацију:
диплому о завршеном одговарајућем вишем, средњем или
основном образовању (оригинал или оверену фотокопију);
извод из казнене евиденције, односно уверење основног
суда као доказ да лице није осуђивано (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или
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оверену фотокопију); доказ о радном искуству (оригинал
или оверену фотокопију); лиценцу за рад (оригинал или
оверену фотокопију) уколико је кандидат поседује. Кандидати који буду изабрани у ужи избор (васпитачи и медицинске сестре васпитачи) у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стардандизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију треба послати на адресу
установе: ПУ „Наша радост” Варварин, Улица слободе бб,
37260 Варварин. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон: 037/788-346.

НИШ
УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА
ТЕСЛА“ - БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
У НИШУ
1. Наставник за уже научне области
Саобраћајно инжењерство и Безбедност
саобраћаја
2 извршиоца
2. Наставник за уже научне области
Машинско инжењерство, Индустријско
инжењерство и Производно машинство
2 извршиоца
3. Наставник за ужу научну област
Екологија
4. Наставник за ужу научну област
Биологија
5. Наставник за ужу научну област
Заштита животне средине
2 извршиоца
6. Наставник за ужу научну област
Микробиологија и Биохемија
7. Наставник за ужу научну област
Прехрамбено инжењерство
2 извршиоца
8. Наставник за ужу научну област
Хемијско и технолошко инжењерство
9. Наставник за ужу научну област
Пословна информатика
2 извршиоца
10. Наставник за ужу научну област
Економија
2 извршиоца
11. Наставник за уже научне области
Информационе технологије и
Рачунарство и информатика
2 извршиоца
12. Наставник за ужу научну област
Математика са информатиком и
статистика
2 извршиоца
13. Наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик
2 извршиоца
14. Сарадник за ужу научну област
Безбедност саобраћаја
15. Сарадник за ужу научну област
Саобраћајно инжењерство
16. Сарадник за ужу научну област
Машинско инжењерство
17. Сарадник за ужу научну област
Производно инжењерство

18. Сарадник за ужу научну област
Прехрамбено инжењерство
19. Сарадник за ужу научну област
Екологија
20. Сарадник за ужу научну област
Заштита животне средине
21. Сарадник за ужу научну област
Пословна информатика
22. Сарадник за ужу научну област
Економија
23. Сарадник за уже научне области
Микробиологија и Биохемија
24. Сарадник за ужу научну област
Биологија
25. Сарадник за ужу научну област
Хемијско и технолошко инжењерство
26. Сарадник за уже научне области
Математика са информатиком и
статистика
УСЛОВИ: Услови за избор у звање наставника и сарадника
предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом
Факултета и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве на конкурс с приложеном документацијом (оверене копије диплома свих нивоа студија, очитана лична
карта, извод из матичне књиге рођених, држављанство и
биографија са библиографијом), достављају се на адресу:
Факултет примењених наука, Душана Поповића 22а, Ниш
или на имејл-адресу: info@fpn.rs. Због дефицитарности
кадрова, конкурс се расписује на неодређено време, односно до попуне радних места.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
18311 Сићево
тел. 018/415-1411

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред општих
услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-Одлуке УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) и следеће услове у складу са чланом 139 став 1. тач.
1-5 Закона о основама система образовања и васпитања: да
имају одговарајуће образовање: кандидати морају да имају
одговарајуће образовање прописано чланом 8 Правилника
о педагошком и андрагошком асистенту („Службени гласник РС“, бр. 87/2019), односно средње образовање (IV степен) и савладан програм обуке „Интегрални програм обуке
за остваривање основног образовања одраслих по моделу
функционалног основног образовања одраслих“ према чл.
5 и 6 Правилника о условима у погледу простора, опреме,
наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног
плана и програма основног образовања одраслих („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 13/13 и 18/13);
уколико лице нема савладан наведени програм обуке дужно је да достави доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у року од шест месеци од дана пријема у радни
однос; да су држављани Републике Србије; 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ
о испуњености овог услова установи доставља изабрани
кандидат пре закључења о уговора о раду); да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву се прилаже следећа документација: попуњен и
одштампан пријавни формулар са званичне интернет стра-
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Наука и образовање
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије; радна биографија; оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених, односно венчаних; оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверена копија
дипломе о стеченом образовању; доказ о савладаном програму обуке „Интегрални програм обуке за остваривање
основног образовања одраслих по моделу функционалног
основног образовања одраслих“; уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности за кривична дела наведена
у тексту конкурса. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата биће
донета у складу са чланом 154 став 2-7 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020). Пријаве предати непосредно школи или слати путем поште на
адресу: Основна школа „Надежда Петровић“, 18311 Сићево. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на телефон: 018/415-1411.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ“
18106 Ниш, Бранка Радичевића 1
тел. 018/242-984

Наставник математике
на одређено време, за 55,56% радног
времена
УСЛОВИ: одговарајуће 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 или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
или образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године:
професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене;
дипломирани математичар за рачунарство и информатику;
дипломирани математичар - информатичар; дипломирани
математичар - професор математике; дипломирани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар - астроном;
дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом основи
геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани
професор математике - мастер; дипломирани математичар
- мастер; дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом основи геометрије); професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; мастер математичар; мастер професор математике; лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија
или Основи геометрије); да лице има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, 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. Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; кратку биографију (CV);
диплому или уверење о завршеном одговарајућем образовању (кандидати који су стекли академско звање мастер
достављају и оверену фотокопију дипломе са основних
академских студија); уверење о подацима из казнене евиденције надлежне полицијске управе (казнена евиденција
се води код полицијских управа према месту рођења кандидата) - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених-венчаних за удате (на обрасцу са холограмом без
рока важења); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); доказ о знању српског језика уколико је образовање стечено да другом језику. Сва документа достављају
се у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве слати
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве послате
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путем електронске поште узеће се у разматрање само уколико су благовремене, потпуне и разумљиве и уколико су
сва потребна документа послата скенирана у ПДФ формату. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкретном поступку, у складу
са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник
РС“, број 87/17). Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу је Јелена Ђорђевић, секретар школе, на телефон
број: 018/242-984.

Наставник немачког језика
на одређено време
УСЛОВИ: одговарајуће 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 или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука или образовање стечено 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
немачки језик и књижевност; мастер филолог (студијски
програм или главни предмет, односно профил Немачки
језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност); мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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. Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
кратку биографију (CV); диплому или уверење о завршеном одговарајућем образовању (кандидати који су стекли
академско звање мастер достављају и оверену фотокопију
дипломе са основних академских студија); уверење о подацима из казнене евиденције надлежне полицијске управе
(казнена евиденција се води код полицијских управа према
месту рођења кандидата) - не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених-венчаних за удате (на обрасцу
са холограмом без рока важења); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика
уколико је образовање стечено да другом језику. Сва документа достављају се у оригиналу или овереној фотокопији.
Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве
пријаве пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
послате путем електронске поште узеће се у разматрање
само уколико су благовремене, потпуне и разумљиве и уколико су сва потребна документа послата скенирана у ПДФ
формату. Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкретном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС“, број 87/17). Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Јелена Ђорђевић, секретар школе,
на телефон број: 018/242-984.

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, за 33,33% радног
времена
УСЛОВИ: одговарајуће 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 или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука или образовање стечено 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 српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књи-

жевност и општу књижевност; професор српскохрватског
језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор југословенске
књижевности са страним језиком; професор српског језика
и књижевности; професор српске књижевности и језика;
професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност;
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија:
српски језик и лингвистика; Српска филологија: српски језик
и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности); мастер филолог (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија:
српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик
и Српски језик и компаративна књижевност); мастер професор предметне наставе; лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик
и књижевност; Србистика; да лице има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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. Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
кратку биографију (CV); диплому или уверење о завршеном одговарајућем образовању (кандидати који су стекли
академско звање мастер достављају и оверену фотокопију
дипломе са основних академских студија); уверење о подацима из казнене евиденције надлежне полицијске управе
(казнена евиденција се води код полицијских управа према
месту рођења кандидата) - не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених-венчаних за удате (на обрасцу са
холограмом без рока важења); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика уколико је образовање стечено да другом језику. Сва документа
достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве
слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве послате
путем електронске поште узеће се у разматрање само уколико су благовремене, потпуне и разумљиве и уколико су
сва потребна документа послата скенирана у ПДФ формату.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкретном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“,
број 87/17). Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Јелена Ђорђевић, секретар школе, на телефон број:
018/242-984.

Наставник српског језика и књижевности
за 55,56% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће 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 или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука или образовање стечено 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
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности
и српског језика; професор југословенске књижевности са
страним језиком; професор српског језика и књижевности;
професор српске књижевности и језика; професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломира-
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ни филолог за српски језик и књижевност; дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Српска филологија: српски језик
и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности); мастер филолог (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);
мастер професор предметне наставе; лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима
Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска
филологија: српски језик и књижевност; Србистика; да
лице има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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. Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
кратку биографију (CV); диплому или уверење о завршеном одговарајућем образовању (кандидати који су стекли
академско звање мастер достављају и оверену фотокопију
дипломе са основних академских студија); уверење о подацима из казнене евиденције надлежне полицијске управе
(казнена евиденција се води код полицијских управа према
месту рођења кандидата) - не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених-венчаних за удате (на обрасцу
са холограмом без рока важења); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика
уколико је образовање стечено да другом језику. Сва документа достављају се у оригиналу или овереној фотокопији.
Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве
пријаве пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
послате путем електронске поште узеће се у разматрање
само уколико су благовремене, потпуне и разумљиве и уколико су сва потребна документа послата скенирана у ПДФ
формату. Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкретном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС“, број 87/17). Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Јелена Ђорђевић, секретар школе,
на телефон број: 018/242-984.

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, за 66,67% радног
времена
УСЛОВИ: одговарајуће 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 или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука или образовање стечено 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
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности
и српског језика; професор југословенске књижевности са
страним језиком; професор српског језика и књижевности;
професор српске књижевности и језика; професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
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језик са општом књижевношћу; 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); мастер филолог (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);
мастер професор предметне наставе; лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима
Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска
филологија: српски језик и књижевност; Србистика; да
лице има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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. Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
кратку биографију (CV); диплому или уверење о завршеном одговарајућем образовању (кандидати који су стекли
академско звање мастер достављају и оверену фотокопију
дипломе са основних академских студија); уверење о подацима из казнене евиденције надлежне полицијске управе
(казнена евиденција се води код полицијских управа према
месту рођења кандидата) - не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених-венчаних за удате (на обрасцу
са холограмом без рока важења); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика
уколико је образовање стечено да другом језику. Сва документа достављају се у оригиналу или овереној фотокопији.
Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве
пријаве пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
послате путем електронске поште узеће се у разматрање
само уколико су благовремене, потпуне и разумљиве и уколико су сва потребна документа послата скенирана у ПДФ
формату. Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкретном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС“, број 87/17). Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Јелена Ђорђевић, секретар школе,
на телефон број: 018/242-984.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању редовни професор
на неодређено време или ванредни
професор на одређено време за ужу
научну област Безбедност и ризик
система
Наставник у звању доцент или ванредни
професор на одређено време за ужу
научну област Енергетски процеси и
заштита
Наставник у звању доцент на одређено
време за ужу научну област Управљање
квалитетом радне и животне средине
УСЛОВИ: Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником
о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и Ближим критеријумима за избор у звања
наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду
у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом,
попуњени образац о испуњености услова за избор у звање
наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању,
оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора
наука, списак научних и стручних радова и саме радове,
на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића
10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање ванредни
или редовни професор за ужу
научну област Производни системи и
технологије
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 74. став 8. и став 10. Закона о високом образовању, чланом 165. став 8. и став 10.
Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у
Нишу“ 8/2017) и члановима 27, 28. и 29. Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у
Нишу“ 3/2017). Декан Факултета ће свим учесницима овог
конкурса обезбедити могућност одржавања приступног
предавања, када је оно Ближим критеријумима за избор
у звања наставника предвиђено као обавезни услов за
избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на
начин прописан чланом 7. Правилника о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези
да факултету доставе документацију којом доказују да
испуњавају услове из овог конкурса и подносе: пријаву;
доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис
дипломе доктора наука); биографију са библиографијом
и пратећим материјалом; попуњен, одштампан и потписан
образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу:
www.npao.ni.ac.rs; уверење надлежне полицијске управе
да против 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. Неблаговремено приспеле
пријаве и пријаве без комплетне документације сматраће
се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему
Факултет доноси посебан закључак.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Београдска 22
тел. 018/251-225

Наставник практичне наставе инструктор вожње
4 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат
који испуњава услове прописане чл. 139 и 141 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања, и
то: да има одговорајуће образовање према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/201,
2/2020 и 17/2020); да има држављанство РС; да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминатнорно понашање;
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то:
кратку биографију (CV); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који
су стекли академско звање мастер достављају и оверену
фотокопију дипломе са основних академских студија); уверење о држављанству (не старије од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности
(не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (доказ подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ
о знању српског језика подносе само кандидати који обра-
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Наука и образовање
зовање нису стекли на српском језику. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. У складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће минимум личних
података кандидата уступити Националној служби за запошљавање - Ниш ради психолошке процене способности за
рад са ученицима, јер је иста услов за заснивање радног
односа. Пријаве и приложена документација се не враћају.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Средња
стручна школа Ниш (за конкурсну комисију), Београдска 22,
18000 Ниш. Све информације у вези са конкурсом можете
добити на телефоне: 018/251-225 и 069/213-6612.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ” МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Нишка 2
тел. 018/4892-044

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: послове васпитача у предшколској установи може
да обавља лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, вишим образовањем,
односно са одговарајућим средњим образовањем. Лице треба да испуњава услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник”, бр. 88/17, 27/18,
10/19 и 6/20): да има одговарајуће образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке 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 академске,
основне струковне или специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 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, одизимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1. тачке: 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: кратку биографију са адресом и контакт телефоном,
диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда),
уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а),
пријавни формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја). Кандидат који буде изабран по
конкурсу, пре закључења уговора о раду доставља доказ
којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не
старије од шест месеци). Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. 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. По завршетку конкурса
предата документа се неће враћати кандидатима. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом.
Пријаве на конкурс (са доказима о испуњености услова)
достављају се лично у установу или на горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс”, радним даном, у времену од 07.00 до 15.00 часова, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматарање. Ближе информације о огласу
могу се добити у ПУ „Полетарац” Мерошина, на број телефона: 018/4892-044.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПРВА РАДОСТ”
18240 Гаџин Хан, Светог Саве бб
тел. 018/850-108

Васпитач
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања за васпитача на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и специјалистичке струковне студије, по
прописима који су уређивали високо образовање у периоду
од 10.09.2005. године до 07.10.2017. године; на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије, или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или више образовање. Кандидат поред наведеног мора испуњавати и
остале услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и то: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад
(доставља кандидат који је образовање стекао ван територије Републике Србије). Кандидати су дужни да уз пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кратку биографију (уз обавезно достављање своје тачне адресе и контакт телефона),
доставе и следећу документацију: кратку биографију (CV);
оверен препис/копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених/венчаних; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију уверења о неосуђиваности које се
прибавља код МУП, надлежне полицијске управе, не старији од 6 месеци; оригинал или оверену копију уверења
основног суда да се против кандидата не води кривични
поступак, не старије од 6 месеци; лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за подношење пријава је осам
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Због
спречавања ширења вируса ковид-19 пријаве се искључиво достављају поштом на адресу: Предшколска установа
„Прва радост”, Светог Саве б.б., 18240 Гаџин Хан. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је
благајник предшколске установе, телефон: 018/850-108.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или специјалистичке струковне студије)
на којима је лице оспособљено за рад са децом јасленог
узраста; или средње образовање - медицинска школа,
смер: медицински и звање медицинска сестра - васпитач. Кандидат поред наведеног мора испуњавати и остале услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 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; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад
(доставља кандидат који је образовање стекао ван територије Републике Србије). Кандидати су дужни да уз пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кратку биографију (уз обавез-

но достављање своје тачне адресе и контакт телефона),
доставе и следећу документацију: кратку биографију (CV);
оверен препис/копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених/венчаних; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију уверења о неосуђиваности које
се прибавља код МУП-а, надлежне полицијске управе, не
старије од 6 месеци; оригинал или оверену копију уверења
основног суда да се против кандидата не води кривични
поступак, не старије од 6 месеци; лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за подношење пријава је осам
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Због
спречавања ширења вируса ковид-19 пријаве се искључиво достављају поштом на адресу: Предшколска установа
„Прва радост”, Светог Саве б.б., 18240 Гаџин Хан. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована од стране директора. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је
благајник предшколске установе, телефон: 018/850-108.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звању ванредни или
редовни професор за ужу научну област
Педагогија (Методологија педагогије и
Истраживања у педагогији)
Наставник у звању доцент или ванредни
професор за ужу научну област
Педагогија (Историја педагогије 1 и 2
и Савремени педагошки правци)
Наставник у звању доцент или ванредни
професор за ужу научну област
Педагогија (Школски систем
и Педагошка превенција поремећаја
у понашању)
Наставник у звању доцент или ванредни
професор за ужу научну област
Социологија (Социологија културе
и Социологија града)
Наставник у звању доцент или ванредни
професор за ужу научну област Српски
језик (Прозодија српског језика
и Фонетика са фонологијом)
Сарадник у звању асистент за ужу
научну област Англоамеричка
књижевност и култура (Америчка
књижевност - класици и Америчка
књижевност - драма)
Сарадник у звању сарадник у настави
за ужу научну област Англистичка
лингвистика (Морфологија енглеског
језика и Савремени енглески језик 2)
УСЛОВИ: услови за стицање звања и заснивање радног
односа наставника и сарадника прописани су Законом о
високом образовању, Правилником о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета
у Нишу. Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставника. Конкурс је отворен осам дана
од дана објављивања за избор сарадника. Кандидати за
избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (ворд верзија, мејл-адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима
се са веб-портала - http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/
category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и
правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе
и следећа документа: биографију, библиографију, радове,
оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал
или оверена фотокопија), потврду о најмање три године
педагошког искуства у високошколској установи, уверење
надлежне полицијске управе да против њих није изречена
правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став
4 Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и
потписан образац о испуњавању услова за избор у звање
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Наука и образовање
наставника који се налази на веб-порталу Универзитета
у Нишу - www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.
ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог, потребно
је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу (pravna@filfak.ni.ac.rs). Кандидати за
избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном
облику и електронском облику (ворд верзија, мејл-адреса:
pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са
веб-портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/
category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и
правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа
документа: биографију, библиографију, радове, оверене
фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације
или уверење о уписаним докторским академским студијама,
уверење о уписаним мастер академским студијама, уверење
надлежне полицијске управе да против њих није изречена
правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став
4. Закона о високом образовању. Конкурсни материјал може
се доставити и у електронској форми. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће
бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

на 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
о држављанству Републике Србије; исправу о знању босанског језика, уверење надлежног суда о неосуђиваности за
привредни преступ у обаљању раније дужности; уверење
надлежног суда да се не води кривични поступак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о стеченом
звању према прописима из области образовања; извештај
просветног саветника о стручно-педагошком надзору над
радом кандидата; извештај о стручно-педагошком надзору
установе и оцену са екстерног вредновања доставља кандидат који је раније обављао дужност директора. Лекарско уверење кандидат доставља по позиву Комисије за
избор директора пре сачињавања извештаја о спроведеном поступку за избор директора. Пријаву са доказима о
испуњености услова за избор кандидат доставља поштом
на адресу: ОШ „Вук Караџић“ Тутин, Његошева 13, 36320
Тутин са назнаком: „За конкурсну комисију за избор директора школе“ или непосредно предаје секретару школе, у
затвореној коверти. Неблаговреме и непотпуне пријаве
Комисија за избор директора одбациће приликом обраде
конкурсне документације. Пријава на конкус се подноси у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Оглас објављен 04.11.2020. године, у публикацији
„Послови”, за директора школе, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ИБРАХИМ БАКИЋ“

НОВИ ПА ЗАР

36320 Тутин, Његошева 13

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36320 Тутин, Његошева 13

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1
и 2 овог Закона основама система образовања и васпитања
и Правилником о ближим условима о избору директора
установа образовања и васпитања. Кандидат за директора
мора: да има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника основне школе или стручног сарадника, да
има дозволу за рад наставника или стручног сарадника,
да има обуку и положен испит за директора установе, да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са 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 којем се остварује образовно-васпитни рад; да није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у обављању раније дужности. Кандидат за директора не може да оствари предност приликом избора ако је
у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност
директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог 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. Уз пријаву на конкурс
кандидат за директора дужан је да достави документацију којом доказује испуњеност услова за избор и то: јавну
исправу о стеченом одговарајућем образовању, уверење
о дозволи за рад наставника или стручног сарадника, уверење о положеном испиту за директора, ако је испит положио, потврду о годинама рада на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
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36323 Лескова-Тутин
тел. 020/452-554

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 1)
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као иза кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. У поступку одлучивања о избору, кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о
раду. Уверења не смеју бити старија од 6 месеци. Пријаве
треба послати на адресу: ОШ „Др Ибрахим Бакић“, 36323
Лескова. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и путем телефона: 020/452-554.

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

Дефектолог олигофренопедагог
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут.тумачење),
треба да испуњавају и посебне услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - и
други закони и 10/2019) и то: одговарајуће образовање у
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: високо образовање стечено на сту-

дијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) или
на основним студијама у трајању од најмање четри године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017, 3/17 и 13/18) - професор,
односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју (дипломирани дефектолог - олигофренолог, мастер дефектолог који је на основним студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју,
дипломирани дефектолог-мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог - мастер, који
је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора, мастер дефектолог
који је на основним студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вештачку ометеност,
дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вештачку ометеност); да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног 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 дискиминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 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 система преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати
достављају следећу документацију: потписану биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
(потврду високошколске установе о броју бодова, доказ
о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије); уверење из МУП-а
из казнене евиденције; доказ о знању језикаик на којем се
остварује образовно-васпитни рад у школи доставља се
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и здраствену
способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити школи пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање на конкурс је осам (8) дана од дана
објављивања у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, као ни копије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа.
Пријаве слати на горе наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, 28. новембра 163
тел. 020/318-198

Конкурси објављени у листу „Послови“ број 907, од
11.11.2020. године, поништавају се у целости, за сва
радна места.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
09.12.2020. | Број 911 |
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Наука и образовање

НОВИ СА Д
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

21480 Србобран, Дожа Ђерђа 1

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 25.11.2020.
године, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Асистент за ужу научну област
Германистика
Наставник (сва звања) за ужу
научну област Археологија (Античка
археологија, Културно-историјско
наслеђе, Музеологија)
Наставника (сва звања) за ужу научну
област Информатика
Наставник (сва звања) за ужу научну
област Романистика (Шпански језик)
Наставник (сва звања) за ужу научну
област Српска и јужнословенске
књижевности са теоријом књижевности
Наставника (сва звања) за ужу научну
област Општа и мађарска лингвистика
УСЛОВИ: Потребна документација за:
1. наставника (сва звања) -универзитетски професор: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним,
мастер (магистарским) и докторским студијама/диппломе
о стеченом научном називу доктора наука; биографија
састављена на основу упитника који се може преузети
са веб-сајта Факултета: http: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/45izbor-u-zvanje (подаци о кандидату пријављеном на конкурс
за избор у звање наставника Универзитета) у папирном
облику и на CD-у; податке о досадашњем раду; списак
стручних и научних радова као и саме радове (у папирном
или електронском облику на CD -у); друге прилоге којима
се доказује испуњеност услова за избор у звање наставника, а који су предвиђени Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника Универзитета
у Новом Саду http: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/send/35-pravilnici/236-prvilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni;
2. асистента: оверена фотокопија дипломе о завршеним
основним и мастер студијама или магистарским студијама;
потврда да су уписани на докторске студије или потврда
да је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате
који завршавају докторат по раније важећим прописима);
биографија састављена на основу упитника који се може
преузети са веб-сајта Факултета: http://www.ff.uns.ac.rs/
sr/zaposleni/formulari/obrasci-za-pisanje-referata (извештај о
пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника) кандидат попуњава податке од II до VII; биографија се предаје у папирном облику и на CD-у; подаци о досадашњем
раду; списак стручних и научних радова као и сами радови.
ОСТАЛО: Ближи услови за избор у звање наставника одређени су члановима 123-128 Статута Филозофског факултета,
Правилником о ближим минималним условима за избор
у звања наставника Универзитета у Новом Саду http: //
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/
aktiuns/send/35-pravilnici/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-uzv-nj-n-s-vni и Статутом Универзитета у Новом Саду. Ближи
услови за избор у звање сарадника одређени су члановима
129-132 Статута Филозофског факултета. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у листу „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на горе наведену адресу.
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БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

Наставник предметне наставе - предмети
Етнологија, Етномузикологија и
Традиционално певање и наставник
играчких предмета у балетској школи предмет Народна игра
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (породиљско
одсуство и одсуство са рада ради неге
детета)
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које,
поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане одредбом чл.
139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и то да: 1. има одговарајуће образовање: високо
образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, у складу са одредбом члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања и; врсту
стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним и уметничким школама у подручју
рада Култура, уметност и јавно информисање (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017, 9/2019 и 14/2020) и то: Етнологија: (1) дипломирани
ентолог; (2) мастер теоретичар уметности, професионални
статус - музиколог, етномузиколог или музички педагог; (3)
мастер филозоф - етнолог. Етномузикологија: (1) дипломирани етномузиколог; (2) мастер теоретичар уметности, професионални статус - етномузиколог, музиколог или музички
педагог. Традиционално певање: (1) дипломирани етномузиколог; (2) дипломирани музички педагог; (3) дипломирани
музичар - педагог; (4) дипломирани композитор; (5) професор солфеђа и музичке културе; (6) професор музичке
културе; (7) мастер теоретичар уметности, професионални
статус - етномузиколог са претходно завршеном средњом
музичком школом, одсек за српско традиционално певање
и свирање, образовни профил музички извођач традиционалног певања и традиционално певање и свирање као обавезни или изборни предмет на студијама; (8) мастер музички
уметник; (9) мастер композитор. Лице из подтач. (7)-(9) ове
тачке треба да има завршену средњу музичку школу, одсек
за српско традиционално певање и свирање, образовни
профил музички извођач традиционалног певања и традиционално певање и свирање као обавезни или изборни
предмет на студијама; Народна игра: (1) дипломирани етномузиколог; (2) дипломирани глумац; (3) дипломирани етнолог; (4) дипломирани педагог; (5) дипломирани менаџер у
уметности; (6) мастер етнолог-антрополог; (7) мастер педагог; (8) мастер драмски и аудио-визуелни уметник; (9) мастер менаџер; (10) мастер културолог; (11) мастер професор
физичког васпитања и спорта; (12) мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; (13) специјалиста организатор спортске рекреације; (14) специјалиста тренер. Лице
из подтач. (1)-(13) ове тачке треба да има најмање средње
балетско образовање за образовни профил играч народне
игре или да је у току студија савладало програм Етнокореологије; 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 се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са биографијом доставити: попуњен и одштампан пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; доказ
о одговарајућем образовању (диплому); доказ о неосуђиваности за кривична дела наведена под тач. 3. овог
конкурса (уверење из казнене евиденције МУП-а РС и

уверење надлежног суда које није старије од 6 месеци);
доказ о држављанству (уверење које није старије од 6
месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (доказ је приложена диплома о стеченом образовању на српском језику,
али уколико је диплома стечена на другом језику, доказ
је јавна исправа о средњем или вишем образовању на
српском језику или доказ да је положен испит о знању
српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе); извод МК рођених (са холограмом) и фотокопију личне карте. Докази о испуњености услова под редним бројем 1, 3-5 овог конкурса саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ под редним бројем 2 (лекарско уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора о раду.
У пријави обавезно навести контакт телефон. Докази
који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Информације о
конкурсу се могу добити од секретара школе путем телефона: 021/529-225. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса доставити непосредно или путем поште
на горе наведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАН ЧАЈАК”
21470 Бачки Петровац, Сладковичова 2

Наставник предметне наставе - физичко
васпитање
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника предметне
наставе треба да испуњава услове из члана 139 ЗОСОВ,
и то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - за рад са ученицима у словачким одељењима
услов је знање словачког језика. За припаднике националне мањине образовно-васпитни рад остварује се на
језику и писму националне мањине, у складу са чланом 5.
став 2. ЗОСОВ. Послове наставника и стручног сарадника
може да обавља лице које је стекло средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе, према
члану 141. став 7. ЗОСОВ. Услови се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс, сем доказа из тачке 2) који се прибавља пре закључења уговора о раду. Према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020) одговарајуће образовање има, односно наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање, и то:
професор физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог физичке културе; професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране; професор физичког васпитања; дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта; мастер
професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; професор
физичког васпитања и спорта; мастер физичког васпитања и спорта; професор спорта и физичког васпитања;
професор спорта и физичке културе; мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
који заједно са потребном документацијом достављају
школи на горе наведену адресу, са назнаком “Пријава на
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у обзир.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ОДРАСЛИХ “СВЕТИ САВА”
21000 Нови Сад, Огњена Прице 7

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене
чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и
10/2019) и Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
108/2015), члана 6. став 1. Правилника о пословима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте
образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање насатвног плана и програма основног образовања
одраслих (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 13/2013
и 18/2013), а то су: 1.) одговарајуће образовање из члана 140
став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога, наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета). Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1. и
2. Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3. Закона за
наставника основне школе односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 2) да поседује дозволу за рад (положен
стручни испит) за наставника, педагога, психолога; 3) да је
савладао обуку и да има положен испит за директора установе (кандидат који нема положен испит дужан је да га положи
у року од 2 године од дана ступања на дужност); 4) да има
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одоварајућег образовања; 5)
да има психичку, физичку и здравствену способност са рад
са децом и ученицима; 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 давање мита;
за кривична дела из групе 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;
7) да има држављанство Републике Србије; 8) да зна српски
језик јер се на њему остварује васпитно-образовни рад; 9)
да има уверење о савладаном “Интегралном програму обуке
за оставаривање програма функционалног основног образовања одраслих”.
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 - пријавни формулар кандидат доставља: 1) диплому о стеченом
образовању (оригинал или оверену фотокопију); 2) уверење
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту
(дозвола за рад, оригинал или оверену фотокопију); 3) дозволу за рад директора, односно лиценцу за директора школе (ако је кандидат поседује, оригинал или оверену фотокопију); 4) уверење о држављанству, не старије од шест
месеци (оригинал или оверену фотокопију); 5) извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
6) доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик), оригинал или оверену фотокопију
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику); 7) оригинал или оверену фотокопију уве-
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рења из суда да против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању притвора (не
старије од 6 месеци); 8) оригинал или оверену фотокопију
уверења да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1. тачка 3) Закона
(не старије од 6 месеци); 9) оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног привредног суда да кандидат није
осуђиван за привредни преступ (не старије од 6 месеци); 10)
потврду о радном искуству; 11) извештај просветног саветника о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе); 12) оригинал
или оверену фотокопију уверења о савладаном “Интегралном програму обуке за оставривање програма функционалног основног образовања одраслих”; 13) преглед кретања
у служби са биографским подацима. Напомена: Уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима - лекарско уверење, кандидат
који је изабран доставља пре склапања уговора о раду на
одређено радно време. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Пријаве се подносе лично или путем поште на горе наведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора”. За потребне информације обратити се секретару школе на телефон:
021/4739-275 или 065/2720-706.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
“ТИМС”
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Избор у звање и заснивање радног
односа асистента, поље Друштвенохуманистичке науке, научна област
Психолошке науке, ужа научна
област Психологија (наставни
предмети Статистика, Психометрија
и Методологија психолошких
истраживања)
на одређено време
УСЛОВИ: услов за горе наведено радно место су уписане
докторске студије из одговарајуће научне области (психологија) и испуњеност услова прописаних чланом 84 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) за избор у
звање асистента, односно завршене основне академске студије из области психологије са просечном оценом најмање
осам (8), завршене мастер академске студије из области
психологије са просечном оценом најмање осам (8) и смисао за наставни рад. Поред наведених услова предвиђених
чланом 84. Закона о високом образовању, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене Законом о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оверене фотокопије диплома завршених
основних и мастер студија, потврду факултета о уписаним
докторским студијама, фотокопију личне карте, уверење о
некажњавању издато од стране надлежног државног органа, уверење да није осуђиван/а за кривична дела као ни да
се пред надлежним органима не води кривични поступак
против кандидата, списак објављених радова (уколико их
има) и да достави саме радове на CD-у. Пријаву са наведеним доказима о испуњавању услова конкурса сви кандидати
могу послати на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Информације у вези са конкурсом се могу добити на
број телефона 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног
дана од 09.00 до 14.00 часова. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
“Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”
21400 Бачка Паланка
Трг братства јединства 23

Наставник предметне наставе - ликовна
култура (предмети из ове области)
са 25% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове
прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: а) одговарајуће
образовање ускладу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18-др. закони, 10/2019) као и у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-

них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 - исп., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и
2/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство,
туризам (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018); б) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 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 кривичниг дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да имају
држављанство Републике Србије и д) да знају српски језик.
Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке
б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: 1) оверену фотокопију дипломе (доказ о одговарајућем образовање); 2) доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3) Закона - уверење из МУП-а, не старије
од 6 месеци; 3) доказ да кандидат има обавезно образовање из чл. 140 овог закона - образовање из 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, за кандидате који ово уверење не поседују
у складу са чл. 142. став 2 наставник је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу или доказ
да је положио испит за лиценцу; 4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 5) уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 6 месеци; 6) доказ о знању српског језика, као језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу или донети лично у просторије
школе, радним даном од 8.00 до 12.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ”
21300 Беочин, Доситеја Обрадовића б.б.

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: кандидат за директора предшколске установе треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 став
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 2027/18
- др.закони, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), и то да
има: одговарајуће високо образовање за васпитача или стручог сарадника стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета), или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, дозволу за рад наставника, васпитача
и стучног 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 установе може да обавља
и лице које има образовање из члана 143 став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања за васпитача
(наставник, васпитач са стеченим високим образовањем
на студијама првог степена - основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије, студијама у
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трајању од три године или са вишим образовањем), дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег образовања.
Изабрани директор који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од две године од дана ступања
на дужност. Кандидад треба да има и: 2. психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: пријавни формулар; уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, оригинал
или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
радну биографију; оквирни план рада за време мандата;
доказе о поседовању организационих способности (факултативно); уверење надлежног Министарства унутрашњих
послова 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 за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од 6 месеци); уверење надлежног
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 из чл.
7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број 108 од 24. децембра 2015), оригинал или оверену
фотокопију (не старије од 6 месеци); уверење надлежног
привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности, оригинал или оверена
фотокопија (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад само уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само
кадидати који су претходно обављали дужност директора
установе); 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); лекарско уверење - да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду; 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 конкурса. Неблаговремене

36

| Број 911 | 09.12.2020.

и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Документација се може доставити лично или поштом на горе
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу се могу
добити од секретара предшколске установе на телефон:
062/1145-927.

ПАНЧЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Олас објављен 25.11.2020. године, у публикацији
„Послови“ број 909, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Олас објављен 25.11.2020. године у публикацији
„Послови“ број 909, поништава се за сва радна места на одређено време ради замене одсутног запосленог предо 60 дана и приправнике на одређено
време.

ПИРОТ
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29
тел. 010/311-426

Наставник предметне наставе математика
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 22,22%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
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), кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос
утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 (II) и 6/2020, у
даљем тексту: ЗОСОВ), и то: 1) да имају одговарајуће
образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ-а (уверење
треба да буде издато након расписивања конкурса, тј.
уз пријаву приложити оригинал или оверену фотокопију
издаје МУП-а Републике Србије) 4) држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао
на српском језику). Услови из става 1 члана 139 ЗОСОВ
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачке 1), 3)-5) члана 139 ЗОСОВ подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. У погледу степена и врсте образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће високо образовање предвиђено
чланом 140 ЗОСОВ и сходно члану 142 став 1 ЗОСОВ-а
- образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат 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 ЗОСОВ.
За кандидате који ово образовање не поседују, у складу
са чланом 142 став 2 ЗОСОВ 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. У погледу степена и врсте образовања, односно одговарајућег високог образовања, кандидат треба да испуњава прописане услове сходно члану 2 став
1 тачка 13) Правилника о степену и врсти образовања
наставника, наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II,
2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 14/2020 и 15/2020).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и

технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Приликом подношења пријаве на конкурс, уз
попуњени пријавни формулар и уз потписану пријаву са
биографијом (у којој се обавезно наводи да ли су вршили
психолошку процену способности код надлежне службе
за послове запошљавања и када су је вршили), кандидат
је обавезан да приложи следеће доказе: да има одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе или
уверење о дипломирању); уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ; доказ о испуњености
услова из члана 142 став 1 ЗОСОВ - оверену фотокопију
додатка дипломи из ког се види да је кандидат положио
испите из педагогије и психологије или потврду факултета да је положио ове испите, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци). Средња стручна школа у Пироту, као руковалац подацима о личности, предузимаће све потребне техничке и организационе мере за
заштиту личних података кандидата, ради спречавања
случајног или незаконитог уништења, или случајног
губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења
или приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, а у складу са Законом о заштити података о
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријава са доказима о испуњености услова огласа, као и са обавезним
контакт телефоном и адресом пребивалишта, подноси се
на адресу: Средња стручна школа, Ћирила и Методија
29, 18300 Пирот (обавезно са повратницом) или у просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”, са назнаком „Пријава на конкурс”. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на телефон: 010/311-426.
По завршеном конкурсу документација се не враћа кандидатима. Неблаговремено поднете пријаве и пријаве
без тражене документације неће се разматрати, као ни
пријаве кандидата који не испуњавају услове у погледу
образовања, врсте и степена стручне спреме.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

Васпитач
на одређено време до повратка
запосленог са функције
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за
обављање послова и потребне документације, кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријаву кандидати су дужни да имају и о истом
поднесу, у оригиналу или овереној копији, доказе: 1. о
одговарајућој врсти и степену стручне спреме, и то: одговарајуће образовање на студијама у трајању од три године
или више образовање (диплома или уверење о завршеном
вишем образовању - оригинал или оверена копија, не старија од шест месеци); 2. о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење); 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 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); 4. да имају држављанство
Републике Србије (уверење, не старије од шест месеци);
5. о познавању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику. Докази о испуњености услова из става
1 тачке 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а
из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети
у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Полетарац”, Хомољска бб, 12320 Жагубица. Ближе информације
могу се добити на број: 012/7643-116.
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Наука и образовање

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“
31330 Прибој, Пионирска 2

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања. У погледу образовања кандидат треба да
испуњава услове прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и то да има
одговарајуће образовање стечено: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука; лице мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; дужност директора предшколске установе може
да обавља и лице које има образовање из члана 140 став
3 Закона о основама система образовања и васпитања за
васпитача, и то да има стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање,
дозволу за рад (лиценцу) за 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; дозволу за рад (лиценцу) васпитача
и стручног сарадника; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); да
има најмање осам година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за
директора установе (кандидати који немају положен испит
дужни су да га положе у року од 2 године од ступања на
дужност директора).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе: радну биографију са кратким прегледом кретања
у служби; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту (лиценци); потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности у складу са одредбама члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања
- уверење МУП-а; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак - потврда суда; извод из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом - лекарско уверење; оверену фотокопију лиценце за
директора уколико је поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе (извештај просветног
саветника) и оцену спољашњег вредновања за кандидате
који су претходно обављали дужност директора установе.
Кандидат који се пријављује на конкурс попуњава пријавни формулар (образац на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља установи. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом, уз назнаку „Конкурс за директора“, доставити
на адресу: Предшколска установа „Невен“, Пионирска 2,
31330 Прибој.
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ПРОКУПЉЕ
ПУ „ПРВА РАДОСТ“

18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа васпитачког смера, медицинска сестра - васпитач; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност; 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 примања и давања мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримитарно понашање; знање српског језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне
рођених и уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена фотокопија); ако кандидат
није стекао одговарајуће образовање на српском језику уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе;
уверење о некажњавању из МУП-а, не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса; оверену фотокопију
дозволе за рад - лиценце, уколико је кандидат поседује.
Лекарско уверење се доставља пре потписивања уговора о
раду. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наведену
адресу, са назнаком „Пријава на оглас“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ШОСО „АНТОН СКАЛА“
22300 Стара Пазова
Карађорђева 12
тел. 022/310-026

Дефектолог наставник у посебним
условима
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до истека
мандата директора)
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19
и др. Закон, 6/20), Правилником о степену и врсти образовања стручних сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службени гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 17/18, 6/20),
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за
ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник
РС”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 11/16, 14/20); да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају
српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће
високошколске установе надлежне за издавање таквих
докумената о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: кратку биографију, извод из
матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о
држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење из МУП-а

из казнене евиденције; доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (доказ се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику и фотокопију личне карте).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Докази о
испуњавању услова конкурса се подносе у оригиналу или
овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене
од стране надлежног органа неће се узети у разматрање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са
потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, на адресу школе: ШОСО „Антон Скала“, Стара Пазова,
Карађорђева 12, лично или поштом, са назнаком „Конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“
22400 Рума, Вука Караџића 70
022/474-716

Наставник практичне наставе у области
електротехнике за образовне профиле
електроинсталатер и електромеханичар
за термичке и расхладне уређаје
(сервисер термичких и расхладних
уређаја)
УСЛОВИ: V, VI или VII степен стручне спреме, а у складу
важећим Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Електротехника и
важећим Законом о основама система образовања и васпитања.

Наставник математике
на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана (замена
запослене на породиљском одсуству)
УСЛОВИ: VII/1 степен, стечено образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у складу са Правилником о врсти и
степену образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама.

Наставник стручних предмета
електроструке на предмету
Програмирање
на одређено време ради замене
директора у првом мандату
УСЛОВИ: VII/1 степен, стечено образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у складу са Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама.
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са важећим
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Електротехника, Правилником о
врсти и степену образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама и Законом о основама система образовања и васпитања; да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да познаје језик на коме се изводи настава. Кан-
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Наука и образовање
дидат у пријави на конкурс подноси следећа документа:
пријавни формулар који можете наћи на интернет страници Министарства; испуњеност услова у погледу врсте и степена стручне спреме доказује се оригиналом, односно овереном фотокопијом дипломе/уверења о звању и степену
стручне спреме, у складу са важећим Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Електротехника за наведене предмете, Правилником
о врсти и степену образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама и Законом о основама система образовања и
васпитања (уз мастер диплому доставити диплому основних студија као и додатак дипломи, ако постоји); оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; доказ о неосуђиваности (не старији
од 6 месеци). Пријављени кандидати биће упућени на претходну проверу психофизичке способности у складу са законом. Доказ о здравственој способности кандидата подноси
се пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је осам (8) дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења
могу се добити у секретаријату школе на тел. 022/474-716.
Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се на адресу школе: Вука Караџића 70, 22400
Рума, са назнаком: За конкурс.

СУБОТИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЕТАР ПАН“
Мали Иђош
24322 Ловћенац, 13. јули 8

Васпитач
за рад у одељењима где се настава
одвија на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020),
и то: да има одговарајуће образовање, у складу са чланом
140 Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; изузетно, васпитач јесте
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске студије,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад - мађарски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат
подноси: 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,
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односно 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, не старија од 6 месеци; доказ о познавању српског и мађарског језика, на којем
се остварује образовно-васпитни рад (диплома, односно
уверење о стеченом високом образовању, уколико је на
српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски
језик, у супротном је потребно доставити оверену копију
доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи на српском језику или потврду
из средње школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија дипломе о
завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда
из средње школе да је учио мађарски језик); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), не
старији од шест месеци; доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве са
потребном документацијом доставити лично или послати
са назнаком „Конкурс за васпитача“, на адресу: Предшколска установа „Петар Пан“, Мали Иђош, 24322 Ловћенац, 13.
јули 8. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. За све информације позвати број
телефона: 024/4735-061.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и
то: да има одговарајуће образовање, основно образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад - мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен
и одштампан формулар на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја - пријавни формулар;
оригинал или оверену фотокопију сведочанства о стеченом
основном образовању; доказ из казнене евиденције МУП-а,
од надлежне полицијске управе; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија). Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати са назнаком „Конкурс за васпитача“, на адресу: Предшколска установа „Петар Пан“ Мали Иђош, 24322
Ловћенац, 13. јули 8. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. За све информације можете
позвати број телефона: 024/4735-061.

ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ
УЧЕНИКЕ „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ“
24000 Суботица, Трг жртава фажизма 21
тел. 024/670-860

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање:
високо образовање на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао 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, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - мађарски језик. 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.
ОСТАЛО: 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 уверења о неосуђиваности (издаје МУП), доказ о познавању мађарског језика. Рок за подношење пријаве: осам дана од дана објављивања огласа у листу Националне службе за запошљавање
„Послови“. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Лаура Фабијан, тел. 024/670-860. Адреса на коју
се подносе пријаве: Суботица, Трг жртава фашизма 21.

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник српског језика и књижевности
са 50% времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност;(2) професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; (3) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
општу књижевност; (4) професор српскохрватског језика
са јужнословенским језицима; (5) професор југословенске
књижевности и српског језика; (6) професор југословенске књижевности са страним језиком; (7) професор српског језика и књижевности; (8) професор српске књижевности и језика; (9) професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу; (10) дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; (11) дипломирани филолог
за српски језик и књижевност; (12) дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима; (13) мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и
лингвистика; Српска филологија: српски језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност; Компаративна књижевност са
теоријом књижевности); (14) мастер филолог (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);(15) мастер професор предметне наставе; (16) мастер професор књижевности и језика (србиста). Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност
и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком;
Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник српског језика и књижевности
са 57% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност;(2) професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; (3) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
општу књижевност; (4) професор српскохрватског језика
са јужнословенским језицима; (5) професор југословенске
књижевности и српског језика; (6) професор југословенске књижевности са страним језиком; (7) професор српског језика и књижевности; (8) професор српске књижевности и језика; (9) професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу; (10) дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; (11) дипломирани филолог
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за српски језик и књижевност; (12) дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима; (13) мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и
лингвистика; Српска филологија: српски језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност; Компаративна књижевност са
теоријом књижевности); (14) мастер филолог (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);
(15) мастер професор предметне наставе; (16) мастер професор књижевности и језика (србиста). Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник рачунарства и информатике
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: (1) професор информатике, односно дипломирани информатичар; (2) професор математике, односно
дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; (3) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; (4) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; (5)
дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и
технологије; (6) дипломирани инжењер организације за
информационе системе, одсеци за информационе системе
и информационе системе и технологије; (7) дипломирани
инжењер организационих наука, одсеци за информационе
системе, информационе системе и технологије, одсек за
управљање квалитетом; (8) дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; (9)
дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска
статистика и кибернетика, статистика и информатика или
статистика, информатика и квантна економија; (10) дипломирани информатичар; (11) дипломирани информатичар пословна информатика; (12) дипломирани информатичар професор информатике; (13) дипломирани информатичар
- мастер; (14) дипломирани професор информатике - мастер; (15) дипломирани информатичар - мастер пословне
информатике; (16) дипломирани инжењер организационих
наука - мастер, студијски програм Информациони системи и технологије; (17) мастер математичар; (18) мастер
информатичар; (19) мастер инжењер електротехнике и
рачунарства; (20) мастер инжењер информационих технологија; (21) мастер инжењер организационих наука
(студијски програм Информациони системи и технологије
или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);(22)
мастер професор информатике и математике;(23) мастер
инжењер софтвера; (24) мастер инжењер информационих
технологија и система; (25) мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
Лица из става 1. ове тачке која су стекла академско звање
мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из
области Објектно оријентисано програмирање) и најмање
три предмета из области Математика, што доказују потврдом издатом од стране високошколске установе. Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
Рачунарство и информатика може да изводи и лице које
је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених
студија има положених најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и
најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице
које је на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.

Наставник немачког језика
са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани филолог за
немачки језик и књижевност; (2) професор немачког језика
и књижевности и италијанског језика; (3) мастер филолог
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(студијски програм или главни предмет, односно профил
Немачки језик и књижевност); (4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност); (5) мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

Наставник немачког језика
са 44% радног времена, на мађарском
наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани филолог за
немачки језик и књижевност; (2) професор немачког језика
и књижевности и италијанског језика; (3) мастер филолог
(студијски програм или главни предмет, односно профил
Немачки језик и књижевност); (4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност); (5) мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

Наставник филозофије
са 41% радног времена, на мађарском
наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: (1) професор филозофије, односно дипломирани
филозоф; (2) мастер филозоф; (3) дипломирани професор
филозофије; (4) мастер професор предметне наставе. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије филозофије.

Наставник филозофије
са 43% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: (1) професор филозофије, односно дипломирани
филозоф; (2) мастер филозоф; (3) дипломирани професор
филозофије;(4) мастер професор предметне наставе. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије филозофије.

Наставник биологије
са 47% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: (1) професор биологије; (2) дипломирани молекуларни биолог и физиолог; (3) дипломирани биолог; (4)
дипломирани биолог, смер заштита животне средине; (5)
дипломирани професор биологије; (6) дипломирани биолог
- мастер; (7) дипломирани биолог заштите животне средине; (8) мастер биолог; (9) мастер професор биологије; (10)
дипломирани професор биологије - мастер. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије биологије.

Наставник биологије
са 53% радног времена, на мађарском
наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана.
УСЛОВИ: (1) професор биологије; (2) дипломирани молекуларни биолог и физиолог; (3) дипломирани биолог; (4)
дипломирани биолог, смер заштита животне средине; (5)
дипломирани професор биологије; (6) дипломирани биолог
- мастер; (7) дипломирани биолог заштите животне средине; (8) мастер биолог; (9) мастер професор биологије; (10)
дипломирани професор биологије - мастер. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије биологије.

Секретар
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: лице које испуњава услове прописане Законом
о основама система образовања и васпитања и има образовање из правних наука, високо образовање; на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник италијанског језика
са 45% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани филолог
за италијански језик и књижевност; (2) мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);
(3) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност); (4)
мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет).

Наставник латинског језика
са 25% радног времена, на хрватском
наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: (1) професор класичне филологије; (2) дипломирани класични филолог; (3) мастер класични филолог.

Наставник латинског језика
са 12% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: (1) професор класичне филологије; (2) дипломирани класични филолог; (3) мастер класични филолог.
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме кандидат треба
да испуњава опште услове за заснивање радног односа прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то да: 1) има одговарајуће образовање: прописано
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18-др.закони)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017 и 13/2018); 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, оригинал или оверену фотокопију
доказа о знању српског језика и језика на којем остварује
образовно васпитни рад - доказ да је кандидат средње, више
или високо образовање стекао на српском језику или да је
положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о знању српског језика је у обавези да достави кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику, док кандидат који је одговарајуће
образовање стекао на српском језику испуњеност овог услова доказује дипломом о стеченом образовању (самим прилагањем дипломе доказао је испуњеност овог услова). Доказ о
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
(за радна места где се настава одвија на мађарском и хрватском језику) доказује се овереном фотокопијом сведочанства (средњег образовања), дипломе или потврде о положеном испиту о знању језика на одговарајућој високошколској
установи. Лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности кандидата за рад са децом
и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. У складу са чланом
155 став 1 и 2 и чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати су дужни да попуне
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Конкурс траје 8
дана од дана објављивања у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
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Наука и образовање

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 Суботица
Петефи Шандора 1

Наставник хрватског језика и
књижевности
са 90% радног времена
УСЛОВИ: (1) професор хрватског језика и књижевности;
(2) професор српскохрватског језика и опште лингвистике;
(3) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; (4) професор југословенске књижевности и
српскохрватског језика; (5) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; (6) професор српскохрватског језика са источним
и западним словенским језицима; (7) мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет).
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме кандидат треба да испуњава опште услове за заснивање радног односа
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и то да: 1) има одговарајуће образовање:
прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017
и 27/18-др.закони) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018); 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, оригинал или оверену
фотокопију доказа о знању српског језика и језика на којем
остварује образовно-васпитни рад - доказ да је кандидат
средње, више или високо образовање стекао на српском
језику или да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о знању
српског језика је у обавези да достави кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику, док
кандидат који је одговарајуће образовање стекао на српском језику испуњеност овог услова доказује дипломом о
стеченом образовању (самим прилагањем дипломе доказао је испуњеност овог услова). Доказ о знању језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад доказује се овереном фотокопијом сведочанства (средњег образовања),
дипломе или потврде о положеном испиту о знању језика
на одговарајућој високошколској установи. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. У складу са чланом 155 став 1 и
2 и чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати су дужни да попуне пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Конкурс траје 8 дана
од дана објављивања у листу „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве слати на
адресу: Гимназија „Светозар Марковић“, Суботица, Петефи
Шандора 1.

Национална служба
за запошљавање
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ШАБАЦ
ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3

Наставник физике
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно ради замене
запослене на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20), као и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020). Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем
у радни однос, односно да у радни однос у установи може
да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 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. 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 академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. 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), прописани су степен и врста образовања
за извођење наставе и других облика образовно-васпитног
рада на радном месту наставник физике, и то: професор
физике, дипломирани физичар, професор физикеихемије,
дипломирани педагог за физику и хемију, професорфизике
и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну
школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор
физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну
школу, дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар,
мастер професор физике, мастер професор физике и
хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор
физике-информатике,мастер, дипломирани физичар - професор физике -мастер, дипломирани физичар - теоријска и

експериментална физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер,
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер, мастер
професор математике и физике, мастер професор информатике и физике, дипломирани физичар-информатичар,
мастер професор предметне наставе; лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из
области физике.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву и пријавни формулар треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе или уверења), да је
држављанин Републике Србије (уверење о држављанству
РС, не старије од шест месеци - оригинал или оверена
фотокопија); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад, односно
српски језик (диплома издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да
је лице положило испит из српског језика са методиком
оригинал или оверена фотокопија). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну
документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2, у вези
са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Пријава на конкурс
обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат
конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана
оглашавања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити
на адресу: ОШ „Цветин Бркић“, Улица Светомира Алимпића
3, 15356 Глушци.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
15359 Дубље, Ђенерала Драже Михаиловића 8
тел. 015/440-005

Наставник математике
са 89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено радно
место треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020), као и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020). Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно да у радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом
и то ако: 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 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
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Наука и образовање
услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду. Чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. 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) прописани су степен и врста образовања
за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном месту наставник математике, и то:
професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и
информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани
професор математике-мастер, дипломирани математичар
- мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије математике, професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ
да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе или уверења), да је држављанин Републике
Србије (уверење о држављанству РС, не старије од шест
месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија);
доказ да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће
високошколске установе да је лице положило испит из
српског језика са методиком оригинал или оверена фотокопија). Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање
доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није
у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу
са чланом 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 пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу

Бесплатна публикација о запошљавању

у ужи избор биће позвани на разговор. Пријава на конкурс
обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат
конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана
оглашавања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити
на адресу: ОШ „Никола Тесла“, Дубље, Улица Ђенерала
Драже Михајловића 8, 15359 Дубље, телефон 015/440-005.

Наставник физике
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно ради замене
запослене на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета
Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно ради замене
запослене на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017,
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020), као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020). Члан
139 Закона о основама система образовања и васпитања
прописује услове за пријем у радни однос, односно да у
радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и то ако: 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и 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 академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. 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), прописани су
степен и врста образовања за извођење наставе и других
облика образовно-васпитног рада на радном месту:
1. Наставник физике, и то: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе
технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и
информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за примењену физику, професор
физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну
школу, дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу, дипломирани физичар за општу физи-

ку, 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; ица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из
области физике.
2. Наставник биологије: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог
- смер заштите животне средине, дипломирани биолог еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије,
професор биологије - физике, професор биологије - информатике, професор биологије - математике, дипломирани
професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
дипломирани професор биологије - географије, мастер,
дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани
биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер
професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије биологије
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ
да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе или уверења); да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС, не старије од
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење из МУП-а, не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад, односно српски језик (диплома издата и стечена
на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског
језика са методиком оригинал или оверена фотокопија).
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека
рока за достављање пријава није могуће достављање
доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није
у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу
са чланом 155 став 1 и 2, у вези са чланом 154 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Пријава на конкурс обавезно
садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон
кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат
поседује). Пријаве са доказима доставити у року 8 дана
од дана оглашавања у публикацији „Послови“. Пријаве
доставити на адресу: ОШ „Никола Тесла“, Дубље, Улица
Ђенерала Драже Михаиловића 8, 15359 Дубље, телефон
015/440-005.
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Наука и образовање

УЖИЦЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Наставник кларинета
са 48% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, предвиђених 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 мора испуњавати и посебне услове прописне у
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовање и
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - други
закони, 10/2019 и 6/2020): 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у 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. Докази о испуњености услова из тачака
1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а из тачке 2) овог члана пре закључења уговора о раду.
Одговарајуће образовање има лице које је стекло одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 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: 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 уз претходно 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. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Обавезно образовање наставника прописано
чланом 142 став 1 Закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Образовање из претходног става
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. Ближи услови у погледу
степена и врсте образовања наставника за послове за које
је конкурс расписан предвиђени су чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 и 9/2020) и члановима 3 и
4 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и
уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и
јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019 и 14/2020).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених,
не старији од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из казнене евиденције о неосуђиваности за горе наведена дела,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
оригинал или оверена фотокопија потврде - уверења 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 обра-
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зовање поседују); доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 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) доставиће само изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање, као ни копије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на неодређено
време на радно место наставник кларинета са 48% радног
времена”, слати на адресу школе: Музичка школа „Војислав-Лале Стефановић“, Ужице, Трг Светог Саве 8 или донети лично, радним даном од 8.00 до 12.00 часова, у секретаријат школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 122. и 139 Закона и услова прописане Правилником о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” број 108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника у основној школи, односно
педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то : (1) студије другог степена из научне области, 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; на основним студијама у трајању од 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за
рад за наставника, педагога или психолога, обуку и положен испит за директора установе и најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога
или психолога школе; да није у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три године; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита и друга кривична дела против службе дужности, за кривично дело из групекривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену санкцију; да против њега није подигнут
кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за наведена кривична
дела, утврђеног у складу са законом; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик, као и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар треба да приложи доказе да испуњава наведене услове, и то: оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о поседовању дозволе за рад - оверену копију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;
доказ о годинама рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања потврду (у оригиналу или оверену фотокопију) о годинама
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, од најмање 8
година; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело насиња
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примањемита 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;
уверење надлежног суда да против њега није подигнут
кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за наведена кривична
дела, непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности, утврђено законом
- сва 3 уверења издата после објављивања конкурса, оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству
Републике Србије (у оригиналу или оверену фотокопију),
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
(у оригиналу или оверену фотокопију); доказ/уверење да
кандидат има обуку и положен испит за директора школе (у
оригиналу или оверену фотокопију). Пријава која не буде
садржала доказ/уверење о савладаној обуци и положеном
испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези да у законском
року положи испит за директора; доказ да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само
кандидат који образовање није стекао на српском језику).
Кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске
установе да је положио испит из српског језика - у оригиналу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), ако га поседује (оверена копија). У супротном
је потребно доставити потврду надлежне школске управе
да није вршен стручно-педагошки надзор кандидата; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе (оверена копија). У
супротном је потребно доставити потврду надлежне школске управе да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор школе; биографију, са контакт телефоном и адресом електронске поште, са краткимпрегледом
кретања у служби, стручном усавршавању и предлогом
програма рада директора школе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Фотокопије доказа који
се подносе приликом конкурисања морају бити оверене од
стране надлежног органа, у супротном неће се узимати у
разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 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 кад Основна школа “Емилија Остојић” Пожега не
ради, рок истиче првог наредног радног дана. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који
се захтевају у конкурсу. Пријаве са доказима о испуњавању
услова достављају се у затвореним ковертама на адресу
школе, са назнаком “За конкурс за директора школе” или
предају лично у просторијама секретара школе радним
данима од 08.00 до 13.00 часова. Школа примљену документацију не враћа кандидатима, већ доставља Министарству просвете. 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, телефон 031/811-751.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА”
31210 Пожега, Светосавска 5
тел. 031/812-341

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1. и 2. Закона о основама
система образовања и васпитања, и то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне стурије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука - у ком
је случају неопходна завршеност студија првог степена из
научне, односно стручне облсти за одговарајући предмет,
односно групу предмета); или 2) на основним студијама у
трајању од 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за васпитача или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад
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Наука и образовање
(лиценце) за наставника, васпитача и стручног сарадника;
обуку и положен испит за директора установе (кандидат
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће
бити дужан да испит за директора установе положи у року
од две године од дана ступања на дужност); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три године; нити
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита и друга кривична дела против службе дужности, за кривично дело из групекривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са
законом; најмање 8 година рада на пословима образовања
и васпитања у установи, након стеченог одговарајућег
образовања. За директора може да буде изабран и васпитач који, уз испуњеност осталих горе наведених услова,
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3. Закона
о основама система образовања, то је високо образовање
за васпитача, стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке
струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање, и најмање десет година рада на
пословима васпитања и образовања у предшколској установи, после стеченог одговарајућег образовања. Директор
се бира на период од четири године. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријавенеће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству,
оригинал); извод из матичне књиге рођених (оригинал);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању српског језика и језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
оверен препис/фотокопију докумената о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном
стажу; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања(доказ да није осуђиван у складу
са одредбама члана 139 став 1 тачка 3 Закона - уверење
о некажњавању из МУП-а, не старије од шест месеци);
доказ да се против кандидата не води истрага и да нису
покренуте истражне радње код надлежног суда (уверење
о некажњавању, не старије од шест месеци); доказ да није
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности
(уверење о накажњавању из привредног суда, не старије
од шест месеци); доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност директора
установе); оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно); доказе
о својим стручним и организационим способностима (необавезно); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат
пре закључивања уговора о раду (оригинал или оверена
фотокопија лекарског уверења које издаје надлежна здравствена установа, не старије од 6 месеци). Кандидат који се
пријављује за радно место директора попуњава пријавни
формулар на званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Пријаве на конкурс заједно са
потребном документацијом подносе се лично или поштом,
препорученом пошиљком у затвореној коверти, са назнаком: “Конкурс за директора ПУ”, на адресу: Предшколска
установа “Олга Јовичић Рита”, Пожега, Светосавска 5. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
предшколске установе и путем телефона: 031/812-341.

ВАЉЕВО
ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“
14214 Бањани, Карађорђева бб
тел. 014/461-102

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони
10/2019 и 6/2020) и чл. 2-7 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 108/2015), односно лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и
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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 и стручне области или области
педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке
1. подтачка 2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Кандидат мора да има:
најмање осам година рада у установи на пословима образовања након стеченог одговарајућег образовања; 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 од најмање 3 месеца као и за кривично дело 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 није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности; да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношење решења о одређивању притвора пре доношења
оптужног предлога за наведена кривична дела; да има
дозволу за рад наставника / стручног сарадника (лиценцу), обуку и положен испит за директора, држављанство
Републике Србије и да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат
треба да приложи: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад наставника,
васпитача или стручног сарадника, оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи уверење о положеном
испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе), потврду да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, уверење/потврду (оригинал) из
надлежне службе Министарства унутрашњих послова 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 из групе 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, за
кривично дело примање и давање мита; уверење/потврду (оригинал) из надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности; уверење/потврду (оригинал)
из надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношење решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за наведена кривична
дела;уверење о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених. Кандидат за директора, уколико поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс достави
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду (извештај просветног саветника). Кандидат који
је претходно обављао дужност директора школе дужан је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, прибавља се пре закључења уговора о раду. Диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, на којем
се остварује образовно-васпитни рад, уједно је и доказ
да кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик (оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да је учио српски језик). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежних органа. Пријаве са
потребном документацијом слати са назнаком “Конкурс
за директора установе - не отварати“, на горе наведену
адресу. За све информације можете позвати број телефона: 014/461-102. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

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

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се
пријавити кандидат који испуњава следеће услове: да
има високо, одговарајуће образовање за рад за наставника, педагога или психолога; да има психичку, физичку
и здраствену способност за рад са децом и ученицима; да
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има положен стручни
испит (лиценцу) за наставника, педагога или психолога и
обуку; да има положен испит за директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће
бити дужан да испит за директора школе положи у року од
две године од дана ступања на дужност); да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави и: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
извод из матичне књиге рођених (трајно важење); уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; доказ
да није осуђиван сходно члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику); потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања; радну биографију; оквирни план рада за време мандата; доказе о поседовању организационих способности. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе непосредно школи или путем поште на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора школе“. Неблаговремене или
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. За све
додатне информације јавити се секретару школе на тел.
014/3422-120.

ВРШАЦ
ОШ “ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ”
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел. 013/801-905
e-mail: osolgapetrov@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122,
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17) и услове предвиђене Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
108/15), и то: да има одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао
високо образовање почев од 10. септембра 2005. или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године за наставника, педагога или психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога, обуку и положен испит за
директора (изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року до две године
од дана ступања на дужност); 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 правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 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 међународ-
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ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси и одговарајућу
документацију којом доказује да испуњава прописане услове, и то: уверење о држављанству (оригинал, не старије од
шест месеци) или оверену фотокопију истог, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
диплому (оригинал) или оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању, уверење
(оригинал) или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно уверење о положеном стручном испиту за лиценцу (дозвола за рад), потврду о радном стажу са подацима о пословима и радним задацима
које је обављао, уверење о некажњавању из суда, СУП-а
и из привредног суда (не старије од шест месеци), оверен
препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује), доказ да кандидат зна српски језик
(оригинал или оверена фотокопија уверења), у обавези су
да доставе само 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 резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност директора установе - фотокопија), радну биографију са прегледом
кретања у служби (необавезно), доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно). Уколико
се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену фотокопију). Докази о испуњавању услова конкурса подносе у
се оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије
које нису оверене од стране надлежног органа неће се
узети у разматрање. Одговарајуће уверење да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима, односно лекарско уверење, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Изузетно,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона,
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука
о избору директора школе доноси се у складу са чланом
123 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), о чему ће установа обавестити кандидате који су поднели пријаве. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу школе: ОШ
„Олга Петров Радишић” Вршац, Вука Караџића 8, 26300
Вршац, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити у школи или путем телефона на број: 013/801-905. Особа за контакт: секретар школе
Жељко Лауш.

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати за избор директора треба да испуњавају услове предвиђене чл. 122, 139 и 140 ставови 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања и
услове прописане Правилником о ближим условима за
избор директора установе образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 108/2015), и то: да поседују одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе, педагога
или психолога из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да су стекли
одговарајуће високо образовање 1) на студијама другог
степена (мастер акадамске 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, у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за
одговоарајући предмет односно групу предмета; или 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
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по пропису који је уређивао високо бразовање до 10. септембра 2005. године; да поседују држављанство Републике
Србије; да поседују лиценцу, односно положен стручни
испит за наставника, психолога или педагога; да имају 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;
да имају најмање осам година рада у установи за образовање и васпитање, на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да су психички,
физички и здравствено способни за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да нису правноснажно осуђени за привредни преступ у
вршењу раније дужности и да знају српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад, односно: кандидат,
наставник разредне наставе, мора да има одговарајуће
образовање на српском језику или мора да има положен
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; кандидат наставник или
стручни сарадник мора да има стечено средње, више или
високо образовање на српском језику или мора да има
положен испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе
може да обавља лице које, уз испуњеност горе наведених
услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
истог закона, тј. високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије) или на студијама у
трајању од три године или више образовање за наставника
основне школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Директора именује министар просвете, науке и технолошког развоја уз
претходно прибављену сагласност надлежног органа Аутономне Покрајине Војводине. Кандидати су дужни да уз
пријаву на конкурс приложе следећу документацију, у оригиналу или овереном препису/фотокопији: испуњен образац формулара за пријаву на конкурс, преузет са званичне
интернет странице Министарства, просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs; уверење о
држављанству које није старије од шест месеци; извод из
матичне књиге рођених на новом трајном обрасцу - за кандидате који су променили презиме, односно име после
издавања дипломе; диплому о стеченом образовању - кандидати који су стекли образовање по прописима о високом
образовању почев од 10.09.2005. године подносе диплому
и основних и мастер студија; уверење, односно документ о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
доказ о положеном испиту за директора (ако кандидат не
поднесе доказ о положеном испиту за директора, пријава
на конкурс сматра се потпуном, а изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност); потврду о
стеченом радном искуству у области образовања и васпитања од послодавца где га је стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, радно место на које је кандидат распоређен или је био распоређен и време трајања рада из
области образовања и васпитања); доказ о познавању српског језика доставља само кандидат који није стекао одговарајуће образовање (наставник разредне наставе), односно средње, више или високо образовање (наставник
предметне наставе или стручни сарадник) на српском језику у виду потврде да је положио испит из српског језика са
методиком (наставник разредне наставе), односно испит из
српског језика (наставник предметне наставе или стручни
сарадник) по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење - не старије од шест месеци (уколико је кандидат у
радном односу у установи образовања и васпитања може
да приложи и лекарско уверење из персоналног досијеа, а
кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења
уговора, доставити ново лекарско уверење); уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности, не старије од шест
месеци; 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 доношења оптужног предлога за кривична
дела предвиђена чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-

вама система образовања и васпитања, не старије од шест
месеци; уверење од надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела предвиђена чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од шест
месеци; 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, односно потврду надлежне
школске управе да у току његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника доставља кандидат који га има) и радну биографију која садржи краће биографске податке и податке о
кретању у досадашњој служби или радном односу, стручном и радном усавршавању и напредовању и оствареним
резултатима у раду и предлог програма рада директора
којима кандидат доказује своје стручне, организаторске и
друге квалитете. Рок за подношење пријаве на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Докази о испуњавању услова конкурса достављају се у оригиналу или овереном препису/фотокопији. Фотокопије које нису оверене
од стране надлежног органа неће се узети у разматрање.
Школа нема обавезу враћања достављене документације
пријављеном кандидату. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима којима се доказује испуњавање услова
за избор, односно именовање, достављају се у затвореним
ковертама лично или поштом на адресу ОШ „Младост“,
Омладински трг бб, 26300 Вршац, са назнаком „За конкурс
за директора школе“. Конкурс за избор директора ће спровести комисија за избор директора, коју именује Школски
одбор. Решење о именовању директора школе доноси се у
складу са чланом 123 Закона о основама система образовања и васпитања. О резултатима конкурса кандидати ће
бити обавештени након што школа прими решење о именовању директора школе од стране Министра просвете, науке
и технолошког развоја. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе на телефон број:
013/830-721, 069/1015-008.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
“ХАЈДУК ВЕЉКО”

19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб

Наставник математике
са 88,8% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Наставник информатике и рачунарства
са 15% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање из
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - други закони,
10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19). Сви кандидати треба да испуњавају
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да
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Наука и образовање
знају српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Минстарства просвете - http://www.mnp.gov.rs, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу документацију: молбу, краћу биографију, оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
кандидат који има восоко образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних
академских студија, доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или
други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал
или фотокопија); доказ да кандидат има држављанство
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија
уверења); доказ о познавању српског језика, као језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља
само кандидат који није стекао образовање на српском
језику (потврда, уверење или други документ којим се
доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе - оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија или оригинал). Лекарско
уверење којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку здравствену способност за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на
конкурс слати на адресу: ОШ „Хајдук Вељко”, Добривоја
Радосављевића Бобија б.б., 19000 Зајечар, у затвореној
коверти са назнаком „За комисију за избор”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир. Рок за
подношење пријава: 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим путем обавештен о
исходу конкуса. Ближа обавештења могу се добити на
телефон: 019/417-170.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

Стајићево, Тозе Марковића 26

Васпитач
у предшколском програму за рад са
децом узраста од три до пет и по година,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље:
Закон) и у члану 39 став 1 тачка 2 Закона о предшколском васпитању и образовању, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на студијама 2. 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 1. 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
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студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
има образовање из члана 142 став 1 Закона. У складу са
чланом 143 Закона, када је образовање стечено у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је
прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске
установе, решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника; када је образовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника, по
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар; када
је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које
има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове
наставника, васпитача и стручног сарадника може да
обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи); 2. лице које испуњава
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са
радним стажом стеченим ван установе, под условима и
на начин 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. Послове васпитача може да обавља
лице које испуњава услове прописане Законом и има
одговарајуће образовање, и то: са децом узраста од три
године до поласка у школу - лице које има одговарајуће
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач, у складу са Законом.
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 за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је
дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2.
доказ о одговарајућем образовању, А) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија
доказа који изда високошколска установа, односно уверења или другог одговарајућег документа о положеном
испиту из педагогије и психологије у току студија или
доказа о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу) - пожељно је да доставе кандидати који то поседују, 3. уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, 4. извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 5.
доказ да није осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3.)
који није старији од 6 месеци - оригинал или оверена
фотокопија, 6. доказ да је стекао образовање на српском
језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као доказ
под тачком 2 сматра се доказом о знању српског језика
под тачком 6). 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 (http://www.mpn.gov.rs), а потребну документа-

цију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона,
у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа за васпитача у публикацији „Послови“. Пријаве доставити лично или слати на
адресу школе: Тозе Марковића 26, 23204 Стајићево, са
назнаком „За конкурс“. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације
обратити се на телефон школе: 023/884-017.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН“

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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, 113/17 и 95/18), 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 2 став 1 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 2. 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 1. 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. У складу са чланом 143 Закона, када је
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27.
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140
Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу
одговарајуће високошколске установе, решењем
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника; када је образовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске
установе, утврђује решењем министар; када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника, на
основу акта о признавању стране високошколске испра-
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ве и мишљења одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које
има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове
наставника, васпитача и стручног сарадника може да
обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које испуњава
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са
радним стажом стеченим ван установе, под условима и
на начин 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. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:
1) професор разредне наставе, 2) професор педагогије
са претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом, 3) професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу, 4) мастер учитељ, 5)
дипломирани учитељ - мастер, 6) професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу. 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) оверена фотокопија дипломе/
уверења траженог степена и врсте образовања, б) доказ
о образовању из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа, односно уверења или другог одговарајућег документа о положеном испиту из педагогије и
психологије у току студија или доказа о положеном
стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу) - пожељно је да доставе кандидати који то поседују,
3.уверење о држављанству - оригинал или оверена
фотокопија, 4. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван
(за горе наведена дела у тачки 3) који није старији од 6
месеци - оригинал или оверена фотокопија, 6. доказ да је
стекао образовање на српском језику или је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању српског језика под тачком 6).
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
(http: //www.mpn.gov.rs), а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона,
у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа за наставника разредне наставе у публикацији „Послови”. Пријаве доставити
лично или слати на адресу школе: Жарка Зрењанина 4,
23265 Книћанин, са назнаком „За конкурс“. У обзир ће се
узети само благовремене и потпуне пријаве. За све
додатне информације обратити се на телефон школе
023/867-001.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник разредне наставе
у првом образовном циклусу, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених законом, кандидат треба да испуњава
и посебне услове утврђене у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), члану 2 став 1 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), као и
да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе и то: 1. да има одговарајуће високо образовање, те да има следећи стручни назив за занимање
за радно место: професор разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу; 2.
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија и након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја,
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 5. да је држављанин РС; 6.
да зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад;
7. да је пунолетан; 8. да има извршену проверу посебних
способности сходно чл. 154 ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Ови услови доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. У пријави на конкурс кандидат је дужан да приложи: 1. одштампан примерак пријавног формулара који
се попуњава на званичној интернет страници Министарства, 2. фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3.
додатак дипломи или потврду високошколске установе о
остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са ЕСПБ, 4. уверење о држављанству;
5. извештај о извршеном лекарском прегледу доставља
се пре закључења уговора о раду од стране изабраног
кандидата; 6. извештај из казнене евиденције МУП-а;
7. извод из матичне књиге рођених; 8. кандидати са
вишом стручном спремом достављају потврду о заснованом радном односу на неодређено време и о трајању
истог у другој установи. Докази о испуњености услова
достављају се искључиво у папирној форми (пријаве
поднете електронски неће се узимати у обзир). Фотокопије приложених докумената морају бити оверене, а
документа под тачкама 4 и 7 не старија од шест месеци. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања
конкурса у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати
на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, 23266 Чента, Чарнојевићева 17.

23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/3821-115

Наставник математике
на румунском језику, за рад у издвојеном
одељењу у Торку, са 88,89% радног
времена
Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у Торку,
са 88,89% радног времена
Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у Равном
Тополовцу, са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, 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. Кандидати
за наведена радна места треба да имају и одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, као и Правилником 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) за
наведене послове. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати уз одштампан
и попуњен пријавни формулар треба да доставе: а) оверену фотокопију дипломе, односно сведочанства о стеченом
одговарајућем образовању; б) уверење 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; в) уверење о држављанству Републике Србије;
г) извод из матичне књиге рођених; д) доказ о знању српског језика (доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику); ђ) радну биографију.
Документа се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима. Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс са комплетном документацијом доставља се лично или поштом на адресу: Основна
школа „Свети Сава” Житиште, Трг ослобођења 2, 23210
Житиште, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање
на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Непотпуне, недопуштене и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити на телефон бр. 023/3821-115.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, а најдуже
до 31.08.2021. године, са 50% радног
времена

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
одељењским старешинством: у основној
музичкој школи, предмет Гитара

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-ОУС и 113/17),
треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 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), посебне услове из члана 6 став 1 тачка 8)
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, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20,8/20 и 16/20), као и посебне услове из
Правилника о организацији и систематизацији послова
ОШ „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина, односно: да има
одговарајуће образовање, односно да је: 1. дипломирани
библиотекар-информатичар; 2. професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности; 3. професор,
односно дипломирани филолог за општу књижевност са
теоријом књижевности; 4. професор разредне наставе; 5.
професор језика и књижевности, односно књижевности
и језика, смер за библиотекарство; 6. професор, односно
дипломирани филолог књижевности и језика; 7. професор српскохрватског језика и југословенске књижевности;
8. професор српског језика и књижевности; 9. професор
српске књижевности и језика са општом књижевноћу; 10.
професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; 11. професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
општу књижевност; 12. мастер библиотекар - информатичар; 13. мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика); 14. мастер професор језика и
књижевности (главни предмет/профил библиотекарство
и информатика); 15. професор југословенских књижевности; 16. дипломирани компаративиста и библиотекар;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су у обавези да попуне пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, да га одштампају и
доставе установи заједно са потребном документацијом. Уз
пријавни формулар, учесници конкурса треба да доставе
и: краћу биографију; диплому о траженој врсти и степену
стручне спреме, оверена фотокопија; доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије (уверење факултета
или копија индекса или доказ о положеном стручном испиту, испиту за лиценцу), оригинал или оверену фотокопију;
уверење издато од надлежне полицијске управе о казненој
евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од шест месеци), оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија; извод из МК рођених,
обична копија; доказ о познавању српског језика (само за
кандидате који образовање нису стекли на српском језику). Доказ о испуњености услова из тачке 2 прибавља се
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса
је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неуредне, непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве
на конкурс доставити на адресу: ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“,
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78, са назнаком: За
конкурс - библиотекар. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или на телефон:
023/548-820 локал 18.

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос у школи 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 ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености услова
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се
пре закључења уговора о раду. Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2
и 7 и члан 142 Закона). Наставник је лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б)
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним 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. Учесник конкурса треба да испуњава и услове из
члана 2 став 1 подтачка 5) Правилника о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19,
1/20 и 9/20), односно учесник конкурса треба да је: (1)
дипломирани музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани музичар - гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) мастер музички уметник, професионални статус - гитариста. У складу са чланом 141 став 7 послове
наставника може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на српском језику (на коме
се остварује образовно-васпитни рад), или је положило
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника
прописано чланом 142 став 1 Закона је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Образовање из претходног става 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. Програм за стицање образовања из члана
142 став 1 Закона остварује високошколска установа у
оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. 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 члана 142
став 1 Закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту:
Министарство), а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају на
адресу школе, у року од 10 дана од дана објављивања
конкурса у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1.
оригинал или оверена фотокопија одговарајуће дипломе
(уверења); 2. кандидат који није стекао образовање на
српском језику доставља доказ (потврду или уверење)

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78
тел. 023/548-820 локал 18
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23000 Зрењанин, Трг слободе 7
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да је положио испит из српског језика, по програму одговарајуће високошколске установе; 3. оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена
у вези са образовањем стеченим у некој од република
СФРЈ, образовањем стеченим у систему војног школства
и у иностранству: I Када је образовање стечено у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској,
а врста образовања не одговара врсти образовања која
је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника. II
Када је образовање стечено у систему војног школства,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. III Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег
решења министра. Сви докази морају бити достављени
у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7,
23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека
рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
у Зрењанину применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не
дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао, те
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року
од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат
не дође на разговор у заказаном термину, сматраће се
да је повукао пријаву на конкурс, те ће комисија његову
пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
одељењским старешинством: у основној
музичкој школи, предмет Гитара
у седишту школе и издвојеном одељењу
у Ковачици, Дом културе „3. октобар”, Др
Јанка Булика 59
УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос у школи 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 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 пона-
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Наука и образовање
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености услова
под тачкама1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се
пре закључења уговора о раду. Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2
и 7 и члан 142 Закона): наставник је лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б)
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним 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. Учесник конкурса треба да испуњава и услове из члана 2. став 1. подтачка 5) Правилника о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19,
1/20 и 9/20), односно учесник конкурса треба да је: (1)
дипломирани музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани музичар - гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) мастер музички уметник, професионални статус - гитариста. У складу са чланом 141 став 7 послове
наставника може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на српском језику (на коме
се остварује образовно-васпитни рад) или је положило
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника
прописано чланом 142 став 1 Закона је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-

нови, у складу са Европским системом преноса бодова.
Образовање из претходног става 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. Програм за стицање образовања из члана
142 став 1 Закона остварује високошколска установа у
оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. 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 члана 142
став 1 Закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту:
Министарство), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају на
адресу школе у року од 10 дана од дана објављивања
конкурса у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1.
оригинал или оверена фотокопија одговарајуће дипломе
(уверења); 2. кандидат који није стекао образовање на
српском језику доставља доказ (потврду или уверење)
да је положио испит из српског језика, по програму одговарајуће високошколске установе; 3. оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена
у вези са образовањем стеченим у некој од република
СФРЈ, образовањем стеченим у систему војног школства
и у иностранству: I Када је образовање стечено у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској,
а врста образовања не одговара врсти образовања која
је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника. II
Када је образовање стечено у систему војног школства,

испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. III Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег
решења министра. Сви докази морају бити достављени
у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7,
23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или на телефон: 023/561-104. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека
рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
у Зрењанину применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не
дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао, те
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року
од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат
не дође на разговор у заказаном термину, сматраће се
да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

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

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

