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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
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД
ЗА СТАТИСТИКУ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 – испр, 83/2005
– испр, 64/2007, 67/2007 – испр, 116/2008, 104/2009, 99/2014,
94/2017 и 95/2018), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број: 112-5208/2020 од 08. 07. 2020. године, Републички
завод за статистику, оглашава

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

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

2. Статистичар-информатичар,
у звању саветник
Сектор за подручне статистичке центре,
Одељење статистике за подручну
јединицу за подручје општина Горњи
Милановац, Чачак, Лучани, Краљево,
Рашка, Врњачка бања, Трстеник,
Александровац, Брус, Варварин, Ћићевац
и Крушевац са седиштем у Краљеву,
Одсек за спровођење друштвених
статистичких истраживања
1 извршилац
Опис посла: Ради на администрацији локалног система,
одржава програме за унос података и решава проблеме
функционисања техничке опреме; периодично прегледа
инсталиране програме, прати вирусне програме на Интернету и примењује антивирусну заштиту; ради на инсталирању и одржавању рачунарско-комуникационе и друге
техничке опреме и брине о њој; врши трансфер података
из базе података Одељења у базе података Завода и учествује у реализацији статистичких истраживања; сарађује са
информатичарима из других подручних одељења; креира нове програме за потребе Одељења; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
eкономске науке или електротехничко и рачунарско
инжењерство или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање
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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, најмање 3 годинe радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Краљево.
III Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Чланом 9 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 – испр.,
83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009,
99/2014, 94/2017 и 95/2018) прописано је да су кандидатима
при запошљавању у државни орган, под једнаким условима,
доступна су сва радна места и да се избор кандидата врши
на основу провере компетенција.

Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs.
3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције за
радна места под редним бројем 1 и 2 (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријског теста, узорка
понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са конкурсном комисијом (усмено).

Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају (према следећем редоследу): опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју са конкурсном комисијом.

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријава на конкурс шаље се поштом на адресу: Републички завод за статистику, 11000 Београд, Милана Ракића 5 или
се предаје непосредно на писарници на истој адреси, са назнаком „За јавни конкурс”.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено
мерило за проверу одређене компетенције у једној фази
изборног поступка, може да учествује у провери следеће
компетенције у истој или наредној фази.

V Лица која су задужена за давање обавештења о
јавном конкурсу: Младен Величковић, телефон: 011/2412922, локал 380; Бранислав Јовановић, телефон: 011/2412-922,
локал 291.

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери
једне компетенције обавештава се да је искључен из даљег
тока изборног поступка.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се
путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практични рад на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обрада текста и табела, табеларне калкулације),
ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу, и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних
компетенција међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1
• Посебна функционална компетенција за област рада управљање фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи
(процес управљања пројектним циклусом у контексту ЕУ
програма) –провераваће се путем есеја (писмено).
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем симулације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место – професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Одлука о Програму званичне статистике) – провераваће се путем есеја (писмено).
За радно место под редним бројем 2
• Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (информациона безбедност) – провераваће се путем симулације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место – професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о званичној
статистици) – провераваће се путем симулације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи, методологије и стандарди из делокруга
радног места (Статистички пословни регистар) провераваће се путем симулације (писмено).

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок
за подношење пријава на јавни конкурс је 8 (осам) дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.
VIII Пријава на јавни конкурс: Пријава на конкурс врши
се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs
и Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs или у
штампаној верзији на писарници Републичког завода за статистику, Београд, Милана Ракића 5 (приземље).
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносилац учествује у даљем изборном
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
IX Докази коjе прилажу кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом:
• оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
• оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
• оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема;
• оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручом испиту, подноси
доказ о положеном правосудном испиту);
• оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења или други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно искуство)
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа
неће се разматрати.
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Администрација и управа
Напомена: Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)
прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по
службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање у
складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше
увид, обрађују и прибављajу личне податке о чињеницама
садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа
о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државном органу, односно уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу „Изјава“
у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5
(пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу
Републичког завода за статистику, Милана Ракића 5, Београд.
XI Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос се заснива на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и које испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве
на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 30.
децембра 2020. године, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени писаним путем, на имејл адресе које су навели у
својим пријавама или, уколико претходно није могуће, путем
телефонског контакта наведеног у пријави.
Провера општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција и понашајних компетенција
обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати
Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити
у просторијама Републичког завода за статистику, Милана Ракића 5, Београд. Учесници конкурса који су успешно
прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о
датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (имејл-адресу као примани начин
обавештавања или наведени број телефона) наведене у
обрасцима пријаве.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад, под условом да тај испит положе у року
од шест месеци од дана заснивања радног односа. Кандидати
са положеним државним стручним испитом немају предност
у изборном поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Републичког завода
за статистику.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs и огласној
табли Завода, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-Управе,
на интернет презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду
односе се без дискриминације и на особе женског рода.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

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

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

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

2. Радно место за персоналне послове
звање референт у Одсеку за послове
људских ресурса и правне послове,
Одељење за правне, послове људских
ресурса, стручно-оперативне и
информатичке послове
1 извршилац
Опис послова: Обрађује документацију ради израде појединачних аката; води матичне књиге из области радних односа, стара се о досијеима државних службеника и намештеника; обрађује документацију неопходну за подношење пријава
и одјава државних службеника и намештеника; припрема
уверења и потврде за државне службенике и намештенике
на основу службене евиденције, стара се о кадровској бази
података и води персоналне и друге евиденције из oбласти
радних односа; припрема документацију у вези са повредама
на раду државних службеника и намештеника, привремене
спречености за рад ради остваривања права из радног односа; стара се о осигурању државних службеника и намештеника и имовине Дирекције; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: средња стручна спрема друштвеног или економског смера; најмање две године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Врста радног односа: Радна места се попуњавају
заснивањем радног односа на неодређено време.
IV Место рада за оба радна места: Београд, Мике Аласа 14.
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V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна сва радна места и избор кандидата
се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак
спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају
опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима се у изборном поступку за оба изршилачка радна места прво проверавају опште функционалне
компетенције.
У изборном поступку за оба извршилачка радна
места проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа– провераваће се
путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост, ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно
и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
тражени доказ о познавању рада на рачунару, у оригиналу
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа
(Закон о метрологији) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе, међународна упутства
(EURAMET, WELMEC) и OIML документа и препоруке за
мерне инструменте у делу еталонирања и оверавања из
надлежности унутрашње јединице) – провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада административних послова – (израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција), провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место –
професионално окружење, прописи и акти из надлежности
органа (Закон о државној управи) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Закон о државним службеницима, Закон о раду,
Посебан колективни уговор за државне органе) провераваће се писано путем симулације.
3. Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа
базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата
за оба извршилачка радна места: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање – листу „Пословиˮ.
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VII Пријава на јавни конкурс: Врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале
или у штампаној верзији у писарници Дирекције за мере и
драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве
се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од
дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс”.
IX Лица која су задужена за давање обавештења:
Соња Милојковић, тел. 011/202-4433, Дирекција за мере и
драгоцене метале, од 10.00 до 13.00 часова.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.

пријава. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте
(бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у
својим обрасцима пријаве.

ОСТАЛО: Особа за Ана Раденковић. Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати путем мејла: a.radenkovic@
highway.rs. Рок за пријаву на оглас је 25.12.2020.

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачком
радном месту може да се запосли и лице које нема положен
државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа.

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који
је засновао радни однос на неодређено време, а који нема
положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број:18/16) је, између осталог, прописано да су органи
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама. Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу
Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да
се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и
драгоцене метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на
порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли
и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).

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.

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.

Стручни сарадник – приправник
на одређено време

XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли предходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет)
радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.
XIII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести
почев од 5. јануара 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или
адресе) које наведу у својим пријавама.
Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за
управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике
Аласа 14, почев од 5. јануара 2021. године, о чему ће кандидaти бити обавешавани на контакте (бројеве телефона
или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима

Бесплатна публикација о запошљавању

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
11000 Београд, Булевар Пека Дапчевића 45

УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевинарства, ниво квалификације 6.2А, основне академске студије, теренски рад,
приправник – конструктивни смер; поседовање возачке дозволе; енглески језик средњи ниво; без радног искуства.

Стручни сарадник – приправник
на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевинарства, ниво
квалификације 6.2А, основне академске студије, приправник – смер путеви и железнице; рад на рачунару – AutoCad;
поседовање возачке дозволе; енглески језик средњи ниво;
без радног искуства.

Стручни сарадник
на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевинарства, ниво
квалификације 7.1, мастер студије; смер путеви и железнице; поседовање возачке дозволе; рад на рачунару –
AutoCad; енглески језик средњи ниво; поседовање лиценце 315.

Технички сарадник
на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: грађевински или геолошки техничар, IV степен
стручне спреме; рад на рачунару; поседовање возачке дозволе; енглески језик средњи ниво.

ЛЕСКОВАЦ

16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-710 локал 138

Возач моторног возила
у звању: намештеник
Опис послова: управља моторним возилом и превози
путнике за потребе органа општине; стара се о техничкој
исправности возила којим управља; води евиденције о
употреби моторног возила и пређеној километражи; води
евиденције о потрошњи горива и мазива; води евиденције
о замени делова и гума и предаји дотрајалих замењених
делова и гума; отклања мање кварове на возилу; обавља
прање и чишћење моторног возила, као и све послове везане за регистрацију моторних возила које су у власништву
Општине Лебане код надлежних органа и институција.
УСЛОВИ: стечено средње образовање друштвеног, економског или техничког смера у четворогодишњем трајању,
најмање једна година радног искуства у струци, возачка
дозвола Б категорије.

Канцеларијски административнотехнички послови аналитике
у звању: референт
Опис посла: врши пријем књиговодствене документације
од ликвидатора, контира целокупну документацију ОУ,
врши књижење главне књиге на рачунару, води аналитику по свим економским класификацијама, усаглашава
књижења са главном књигом буџета-трезора, учествује
у слагању основних средстава, ситног инвентара и материјала са пописним листама, усаглашава књижење зарада
и накнада са обрачунским радником, врши књижење на
рачунару аналитике купаца и добављача, усаглашавање
са главном књигом, купцима и добављачима, прави записнике о усаглашавању и одговара по испостављеним ИОСима, књижи пословање бифеа ОУ и обрачунава разлику у
цени, усаглашава са материјалним књиговодством бифеа,
води аналитичку евиденцију канцеларијског материјала,
потрошног материјала, књижи на рачунару, усаглашава са
главном књигом ОУ, прати утрошке по одељењима, води
аналитику основних средстава по јединственој класификацији, прима и даје реверсе за основна средства, обрачунава амортизацију и ревалоризацију, води аналитику ситног
инвентара по корисницима, учествује у слагању основних
средстава и ситног материјала са пописним листама, усаглашава књижење зарада и накнада са обрачунским радником; води евиденцију о становима у општинском власништву, локалима, води евиденцију о извршеним уплатама
на име закупа; а по потреби води и друге помоћне књиге
и евиденције.
УСЛОВИ: стечено средње образовање друштвеног смера или гимназија у четворогодишњем трајању, положен
државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет) или сходно одредби члана 62 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе. Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку, Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник
РС”, бр. 21/2020), Закон о општем управном поступку („Сл.
гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење)
и Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 21/2016,
113/2017, 95/2018 и 113/2018 – др. Закон – усмено познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару,
вештина комуникације – усмено.

Послови ликвидатуре
у звању: сарадник
Опис послова: преузима рачуне са књиге рачуна, врши
обраду, рачунско-правну и нормативно-правну исправност
рачуна; доставља на оверу, потпис надлежном службенику; након обраде припрема налоге за плаћање и прослеђује
на књижење, прати централни регистар фактуре, води евиденцију и обрачун путних налога за службена путовања у
земљи и иностранству, води евиденцију о утрошку горива;
обрачун и исплате за рад у комисијама, као и евиденцију за
све друге облике ангажовања физичких лица по уговорима, води евиденцију о зарадама и друге послове по налогу
руководиоца и начелника ОУ.
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УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља
правних или економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 180Е СПБ бодова, основним струковним студијама, односно студијама у трајању
од 3 година, 3 године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет). Стручна оспособљеност, знања
и вештине које се проверавају у изборном поступку –
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 63/2013испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закон о
рачуноводству („Службени гласник”, бр. 73/2019, Закон о
општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016
и 95/2018-аутентично тумачење) и Закон о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2018 – др. Закон – усмено, познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару, вештина комуникације
– усмено.

осталог, прописао да су органи у обавези да по службеној
дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу
са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид,
обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осима ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Докази који се
прилажу уз пријаву на јавни конкурс а могу се прибавити
по службеној дужности су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и уверење из казнене евиденције да кандидат није правоснажно соуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци. Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави наведени доказ
по службеној дужности, дужан је да се писмено изјасни
о давању сагласности за коришћење личних података у
сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз
пријаву достави и изјаву о томе, чији образац можете прузети на интенрнет презентацији општине Лебане уз јавни
конкурс. За случај да кандидат уз пријаву не доставни неки
од три напред наведена документа нити да изјаву да их по
службеној дужности може прибавити комисија, пријава ће
се сматрати неуредном.

Место рада: Општине Лебане, Општинска управа, Цара
Душана 116, 16230 Лебане

Провера оспсобљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних
оспособљености, знања и вештина које се вреднују у
изборном поступку неведених у тексту Јавног конкурса одржаће се у просторијама Општинске управе општине Лебане, Цара Душана 116, с тим што ће кандидати о датуму и
времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона)
које буду навели у својим пријавама.

Општи услови за запослење: да је учесник конкурса
пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање, да испуњава остале услове предвиђене
законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места, да није правоснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци, 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 и да има
општу здравствену способност.
Оглас о јавном конкурсу се објављује на интернет презентацији општине Лебане и Огласној табли Општинске управе
општине Лебане, а обавештење о јавном конкурсу и адреса
интернет презентације општине Лебане на којој је објављен
оглас у публикацији „Послови“ НСЗ. Рок за подношење
пријаве је 15 дана од дана оглашавања – објављивања обавештења о јавном конкурсу у публикацији „Послови“ НСЗ.
Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које
кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, број телефона, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
са кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и посебним областима знања. Пријава на конкурс
мора бити својеручно потписана.
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Оливера Анђелковић, тел. 016/843-710,
локал 138.
Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:
Општина Лебане, Општинска управа, Цара Душана 116,
16230 Лебане, за конкурсну комисију, са назнаком: За јавни конкурс, попуњавање оглашених извршилачких радних
места.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (издат на Обрасцу сходно Закону о матичним књигама
објављено у „Сл. гласнику РС”, број 20/09, 145/14 и 47/18);
оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат
није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе издат након објављивања
конкурса), оригинал или оверена фотокопија дипломе или
уверења којим се потврђује стручна спрема, оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, уговори, решења и други акти из којих се види
на којим пословима са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена
фотокопија исправе којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу,
односо органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе због теже повреде дужности из радног односа
(овај доказ достављају учесници конкурса који су били у
радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе), уверење о општој здравственој способности не старије од шест
месеци (прилаже изабрани кандидат пре ступања на рад).
Сви докази прилажу се у оргиналу или фотокопији овереној
од стране надлежног оргна за оверу потписа, рукописа и
потписа. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник
РС” бр. 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење) је између
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Врста радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које кандидати нису
приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији оверене од стране надлежног органа, конкурсна комисија одбацује закључком. Јавни конкурс спроводи конкурсна
комисија коју је именовала начелница Општинске управе
општине Лебне. Термини који су у овом јавном конкурсу
изражени у мушком граматичком роду обухватају мушки и
женски род лица на која се односе.

ЗАЈЕЧАР

Трговина и услуге
ДДОР „НОВИ САД“ АДО
21000 Нови Сад, Булевар М. Пупина 8
еmail: natasa.dzukic@ddor.co.rs

Продавац – саветник за продају
осигурања
на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: 4. степен стручне спреме у било ком занимању,
без обзира на радно искуство; познавање рада на рачунару (Office пакет); пожељно искуство на истим или сличним
пословима. Слање биографија на мејл. Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

МЕЗЕЖДЕРКО
11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 19
тел. 061/1857-248, 063/788-4034
e-mail: zeljkofilipovic14@gmail.com;
milanurosevic63@gmail.com

Трговац – продаја сувомеснатих и
млечних производа
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме; познавање MS
Office, радно искуство од најмање 6 месеци; рад на каси и
на деликатесима. Рок за пријаву на конкурс је до 30 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на
конкурс слати на горе наведене имејл-адресе или на контакт телефоне: 061/1857-248 и 063/7884-034.

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

Виши интерни ревизор / самостални
интерни ревизор
уз пробни рад 3 месеца

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
ТИМОЧКА КРАЈИНА
19000 Зајечар, Николе Пашића 160

Огалс објављен 18.11.2020. године, у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

Посао се не чека, посао се тражи

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;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
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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.
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; вештину за планирање и
управљање ревизорским пројектима, као и сталоженост
при суочавању са кратким роковима; вештину 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 енглеског 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. 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.
ОСТАЛО: 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, 4. спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли – 4. спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
Бојник, Стојана Љубића бб

Спремач/спремачица просторија
на одређено време до шест месеци,
најкасније до 30.06.2021.
УСЛОВИ: први степен стручне спреме.

Домар - мајстор одржавања
на одређено време до шест месеци,
најкасније до 30.06.2021.
УСЛОВИ: трећи степен стручне спреме (КВ)
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на оглас са
кратком биографијом, оверена фотокопија дипломе, лекарско уверење приложиће кандидат који буде изабран на
овом конкурсу. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа на огласној табли Националне службе
за запошљавање, одељење у Бојнику и у листу „Послови“.
Пријаве са пратећом документацијом могу се донети лично
или слати на адресу: Дом здравља Бојник, Стојана Љубића
бб, Бојник. Непотпуне и неблаговремене изјаве неће се узимати у обзир.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка б.б.

Доктор медицине изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту
одраслих Дома здравља Мало Црниће
на одређено време, до повратка
запослене са дужег одсуства
Опис послова: вршење пријема пацијената без упута,
обављање прегледа пацијената уз коришћење лабораторијских анализа и прегледа, одређује потребну терапију,
упућивање болесника на лечење у специјализоване здравствене установе на здравствену комисију (инвалидско-пен-

Бесплатна публикација о запошљавању

зиону, за бање, ревизиону, конзилијум, комисију вештака и
др.), на основу нађеног стања при прегледу, а у зависности
од врсте и тежине обољења, на основу претходно извршених анализа и потребних прегледа давање стручног мишљења (лекарско уверење) о радној способности, физичком
и психичком стању, врсти и тежини повреда и сл. вршење
мање хируршке интервенције и инцизије у превијалишту,
контролисање стручног рада медицинских техничара у
превијалишту, на медицинској документацији и друго,
рад на здравственом васпитању и подизању здравствене
заштите грађана, рад на свом стручном усавршавању, рад у
истуреним амбулантама по распореду, обављање и лакарских прегледа у стану оболелог када то ситуација захтева,
обавезан повремени рад на терену, у вези спровођења
акција и мера здравствене заштите и здравственог васпитања, у истуреним амбулантама и здравственим станицама према распореду и потреби службе, одговорност је за
стручни рад, радну дисциплину и материјалну потрошњу и
утрошак средствима ризика.

пословима пружања здравствене заштите, укључујући и
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну карту, биографију, са адресом и контакт телефоном.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, обавезни су
следећи услови: завршен медицински факултет и положен
стручни испит. Уз пријаву на оглас са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, као доказе о испуњености
услова потребно је доставити и: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију
личне карте (очитане податке са личне карте); фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме). Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; оверену фотокопију лиценце/решења о упису у комору. Уколико
изабрани кандидат не достави горе наведена документа у
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.
Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне за доношење
одлуке о избору. Пријава на оглас представља пристанак
на обраду података о личности. Кандидатима који не буду
изабрани не враћа се поднета документација. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља „Мало Црниће“, Стишка бб, Поштански фах
70, 12311 Мало Црниће, са назнаком „Пријава на оглас“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.

УСЛОВИ: високо образовање: 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; на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005 године; положен стручни испит из области рада у складу са законом; знање рада на рачунару; возачка дозвола Б
категорије; потребно радно искуство од најмање 5 година
на наведеним пословима; предност ће имати кандидати са
радним искуством заштите, безбедности и здравља на раду
у здравственим установама. Кандидати су у обавези да уз
пријаву доставе: фотокопију дипломе, фотокопију возачке
дозволе Б категорије, доказ о радном искуству (фотокопија
радне књижице, потврда послодавца), лиценцу за безбедност и здравље на раду, уверење о положеном стручном
испиту заштите од пожара, кратку биографију са адресом и
контакт телефоном.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
„БАЊИЦА“
11000 Београд
Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Доктор медицине специјалиста интерне
медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни
испит; положен специјалистички испит из интерне медицине; познавање најмање једног страног језика, пожељно
је претходно радно искуство у стационарним здравственим
установама на истим или сличним пословима. Кандидати
су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, VII степен стручне спреме (са просечном оценом студирања); оверен препис или фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; оверен препис или
фотокопију доказа о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине; оверен препис или фотокопију
дипломе о положеном испиту за научно звање магистра и/
или доктора наука (ако га кандидат има); доказ о радном
искуству у струци након положеног испита на пословима
пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски
стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну карту, биографију, са адресом и контакт телефоном.

Доктор медицине
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни
испит; познавање најмање једног страног језика; пожељно
је претходно радно искуство у стационарним здравственим
установама на истим или сличним пословима. Кандидати
су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: оверени препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, VII степен стручне спреме (са просечном оценом студирања); оверени препис или фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, оверен препис или
фотокопију дипломе о положеном испиту за научно звање
магистра и/или доктора наука (ако га кандидат има); доказ
о радном искуству у струци након положеног испита на

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у листу „Послови“. Пробни рад је шест месеци. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису
у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене
пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи
избор ће бити позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Службеник за послове заштите,
безбедности и здравља на раду
пробни рад од 2 месеца

Стоматолошка сестра – техничар
пробни рад 2 (два) месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи - стоматолошки смер, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад –
лиценце, радно искуство најмање 6 месеци у звању медицинске сестре – техничара, стоматолошког смера, кратку
биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 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.

ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230
е-mail: dom.zdravlja@hemo.net

Возач санитетског возила
Опис послова: врши хитан санитетски превоз пацијената; врши санитетски превоз пацијената, који није хитан,
али је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уношења и изношења пацијената; управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног; на интервенцији екипе
помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске
помоћи, у поступцима оживљавања, преноса болесника
или медицинске опреме; рукује инсталисаним системом у
возилу и светло-звучном сигнализацијом у возилу; надзире исправност функције система за оксигенацију, односно
функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника и регулатор за проток кисеоника у возилу;
при преузимању возила контролише његову прописану
опремљеност; води путни налог који по завршетку смене
предаје одговорном возачу смене, сменовођи; одговоран
је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената; у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника службе; материјално одговара
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за стање и комплетност возила и опреме у њему; обавља
и друге послове по налогу непосредног руководиоца из
домена своје стручне спреме и искуства стеченом радом.
УСЛОВИ: средње стручно образовање, возачка дозвола Б
категорије. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа: фотокопију дипломе,
очитана лична карта, лична и радна биографија са адресом
и контакт телефоном. Напомена: Потенцијални кандидати
који су у Дому здравља Пландиште запослени на одређено време, нису у обавези да доставе комплетну документацију јер се иста налази у кадровској – персоналној евиденцији већ само пријаву. Пријаве слати на адресу Дома
здравља Пландиште, Карађорђева 13, 26360 Пландиште.
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Пландиште и на сајту Министарства здравља, сајту
Дома здравља и на огласној табли Дома здравља. Рок за
подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од
30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста
ће бити објављена на огласној табли Дома здравља. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани
на разговор уколико су потребне додатне информације које
могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Возач
у санитетском превозу,
на одређено време
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом, завршен III или IV степен стручне спреме
(саобраћајна, ауто-механичарска), положен испит за возача
Б и Ц категорије. Кандидати подносе следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију личне
карте, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију возачке дозволе.
Предност имају кандидати са претходним радним искуством.
Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање,
на званичној веб-страници Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља Нови Кнежевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа
достави лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са
траженом документацијом слати на горенаведену адресу, са
назнаком: “За конкурс – не отварати”.

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

Доктор стоматологије
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене за време
боловања, породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, до њеног
повратка на рад
УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама стоматологије у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; на интегрисаним академским студијама из области
стоматологије, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора
стоматологије. Потребна документа: пријава на оглас са
кратком биографијом, бројем телефона, адресом и мејл-адресом; оверена фотокопија дипломе о високом образовању; оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); оверена фотокопија лиценце за рад издате од
надлежне коморе или решења о упису у надлежну комору или потврда надлежне коморе. Оригинали или оверене
фотокопије не смеју бити старији од 6 месеци. Пријавом на
оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Дом здравља Лапово. Изабрани кандидат
је обавезан да приликом заснивања радног односа достави
уверење о здравственој способности.
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ОСТАЛО: Пријаве у затвореној коверти слати или доставити лично на адресу: Дом здравља Лапово, 34220 Лапово,
Иве Андрића 9, са обавезном назнаком: ”Пријава на конкурс за заснивања радног односа на одређено време за
радно место доктор стоматологије”. На полеђини коверте
обавезно написати име и презиме кандидата. Све додатне информације се могу добити на телефон: 034/853-349.
Пријаве се могу поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Избор кандидата ће извршити директор ДЗ Лапово. Одлука о избору кандидата ће
бити објављена на интернет страници ДЗ Лапово: www.
dzlapovo.rs, у делу „Конкурси” и неће се достављати учесницима јавног огласа. Јавни оглас за заснивање радног односа је објављен и на огласној табли и интернет страници ДЗ
Лапово, као и на интернет страници Министарства здравља
Републике Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које
поред општих услова испуњава и следеће услове: да је
доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар
фармације, односно магистар фармације - медицински биохемичар или има високо образовање из области правних,
економских, односно организационих наука на академским
мастер студијама у складу са законом којим се уређује високо образовање; уколико је здравствени радник да има завршену специјализацију у складу са законом; да има најмање
5 (пет) година радног искуства на пословима руковођења
у здравственој установи на нивоу целе здравствене установе или организационе јединице у оквиру исте; да није
члан органа политичке странке; да није осуђиван, односно
против којег се не води истрага, односно против којег није
подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом
којим се уређује организација и надлежност државних
органа у сузбијању организованог криминала, корупције и
других посебно тешких кривичних дела, односно које није
правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно
кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу
казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена
мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то:
обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара,
односно забрана вршења позива, делатности и дужности
због које не може обављати дужност директора. Уз пријаву
на конкурс кандидат је дужан да приложи следеће доказе о испуњавању услова: 1. кратку биографију са адресом
и контакт телефоном, 2. извод из матичне књиге рођених
или оверену фотокопију, не старији од 6 месеци, 3. уверење о држављанству или оверену фотокопију, не старије од шест месеци, 4. потврду да се против кандидата
не води кривични поступак, 5. лекарско уверење о здравственој способности за рад, 6. оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми предвиђену законом и конкурсом, 7. доказ о радном стажу на пословима руковођења у
здравственој установи, 8. изјава дата под материјалном и
кривичном одговорношћу да није члан органа политичке странке. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у јавном гласилу. Изборни поступак спроводи
се само међу кандидатима који испуњавају услове за рад на
радном месту директора. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Медицински техничар општег смера
(IV степен) за потребе Центра за
нефрологију и дијализу Клинике за
урологију, нефрологију и дијализу,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
Медицински техничар општег смера
(IV степен) за потребе Центра за
ургентну медицину, на одређено време
до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
Медицински техничар општег смера
(IV степен)
за потребе Службе за анестезију и
реанимацију, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени 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 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 рођених;
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.
ОСТАЛО: 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 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен и путем
сајта Министарства здравља Републике Србије и сајта Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за
контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горнаведену адресу. 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)”.

www.nsz.gov.rs

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

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
на одређено време ради замене
запосленог за време обављања
специјализације, до његовог повратка
на рад, за рад на пословима доктора
медицине у кућном лечењу, у Служби за
кућно лечење и негу
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршен медицински факултет – VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору, возачки испит за Б категорију.

2. Доктор медицине
на одређено време ради замене
запосленог за време обављања
специјализације, до његовог повратка
на рад, за рад на пословима доктора
медицине у хитној медицинској помоћи,
у Служби хитне помоћи и санитетског
превоза
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршен медицински факултет – VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.
ОСТАЛО: Опис послова у складу са Правилником о органиизацији и систематизацији послова у Дому здравља Крушевац. Кандидати који се пријављују на оглас достављају:
пријаву на оглас; кратку биографију са адресом и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или
решења о упису у Комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода
из матичне књиге рођених; фотокопију возачке дозволе (за
послове под редним бројем 1). Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења даљих разговора
са кандидатима који се јаве на оглас, ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему,
одлучује директор. О коначном избору кандидата одлучује
директор. Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити
на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топличких хероја 55

Доктор медицине
на одређено време за рад на пројекту
Унапређење квалитета здравствених
услуга за лица старија од 65 година и
лица са посебним потребама, у трајању
до 31.12.2020. године
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке – медицински факултет: на интегрисаним академским студијама,
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године, на основним студијама у трајању
од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стручни
испит, лиценца или решење о упису у комору. Уз кратку
биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да
испуњавају услове конкурса и то: доказ о стручној спреми
(оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету), оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису
у именик одговарајуће коморе, фотокопију извода из матичне књиге рођених (или венчаних ако је дошло до промене презимена), уверење о држављанству. Докази морају
бити у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“
или лично Правној служби ДЗ Житорађа од 07.00 до 14.00
часова, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. За све информације
можете се обратити на телефон: 027/8362-025.

Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДАРИНКА ЛУКИЋ”

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

Доктор медицине – изабрани лекар
за рад у здравственој амбуланти у
Доњем Црниљеву

1. Доктор медицине – координатор
програмских активности

15220 Коцељева, Немањина 8

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: високо
образовање на интегрисаним студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године (стручно звање:
доктор медицине); положен стручни испит; лиценца за
рад; најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора
медицине; здравствена способност за обављање послова
радног места; да није осуђиван и да се против кандидата
не води кривични поступак.
ОСТАЛО: У складу са наведеним кандидати су у обавези
да приликом конкурисања доставе: 1. пријаву на оглас, 2.
личну и радну биографију (CV), 3. диплому о завршеном
школовању, 4. уверење о положеном стручном испиту, 5.
доказ о радном искуству, 6. уверење о здравственој способности, 7. уверење да кандидат није осуђиван (не старије од
6 месеци), 8. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци). Из разлога удаљености здравствене амбуланте у Доњем Црниљеву од Дома
здравља у Коцељеви и доступности континуиране здравствене заштите становништву насеља Доње Црниљево и
околних места, предвиђа се обавеза изабраног кандидата
да током радног односа станује у службеном стану који се
налази у склопу објекта амбуланте. Кандидати који су се
јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему. Уколико се документа достављају у виду фотокопије потребно је да буду оверена од стране овлашћеног
органа. Овера фотокопије докумената не сме бити старија
од 6 месеци. Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ
“Др Даринка Лукић” Коцељева сваког радног дана од 7 до
15 часова или послати препорученом поштом на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас је
објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике
Србије.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДАРИНКА ЛУКИЋ”
15220 Коцељева, Немањина 8

Оглас објављен 04.11.2020. године, у публикацији
“Послови” НСЗ број 906, поништава се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СОКОБАЊА”
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Доктор медицине специјалиста
на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
УСЛОВИ: специјализација из интерне медицине, VII/1-2 степен стручне спреме; лиценца надлежне коморе; најмање
четири године радног искуства у звању доктора медицине
специјалисте. Заинтересовани кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из интерне медицине, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце
издате од надлежне коморе, потврду послодавца о радном
искуству (оригинал), очитану личну карту, кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница
“Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање

Београд, Требевићка 16

Опис посла: 1. учествује у пословима мониторинга и сузбијања штетних организама, 2. уговарање продаје услуга,
3. праћење реализације уговорених послова, 4. контрола
квалитета услуга, 5. припрема курсева медицинске едукације, 6. координација послова континуиране едукације, 7.
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите.
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит, лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине; положен курс за рад са биоцидима.

2. Санитарни / санитарно-еколошки
техничар, оперативно-санитарни
техничар
5 извршилацa
Опис посла: 1. спроводи мере за спречавање ширења заразних болести, 2. спроводи мере дезинфекције, дезинсекције
и дератизације, 3. послови дезинфекције, дезинсекције и
дератизације у здравственим и другим установама, у програмима јавног здравља, животној средини, 4. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање
крпеља, 5. учествује у пословима мониторинга ДДД послова
и сузбијања штетних организама у програмским активностима, 6. ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди
и ванпривреди, 7. ДДД послови у карантинским условима по
епидемиолошким индикацијама, 8. обавља послове припреме препарата, справљање радних смеша, паковање, размеравање и достављање препарата за обављање ДДД послова извршиоцима на терену.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године,
медицинске струке; најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању; положен курс за рад са биоцидима и
курс за рад са отровним гасовима (фумигација); дозвола за
управљање моторним возилом Б категорије.

3. Ветеринарски техничар
Опис посла: 1. оперативно технички послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у заштити животне средине, заштити биља, ветерини, у комуналној хигијени, у
привреди и ванпривреди, 2. прати хигијенско, санитарно
и техничко стање објеката, опреме и инвентара, 3. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља, 4. учествује у пословима мониторинга ДДД
послова и сузбијања штетних организама у програмским
активностима, 5. припрема лабораторије за рад и обавља
лабораторијска испитивања, 6. обавља послове припреме
препарата, справљање радних смеша, паковање, размеравање и достављање препарата за обављање ДДД послова
извршиоцима на терену.
УСЛОВИ: средње образовање; положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација);
дозвола за управљање моторним возилом Б категорије.

4. Здравствени сарадник у лабораторији
Опис посла: узоркује и врши потребне анализе на терену и
у лабораторији, рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних производа који се користе у комуналној
хигијени, израђује стручне анализе, извештаје, мишљења,
израда програма из области контроле сузбијања вектора
преносилаца заразних болести, припремање програма,
пројеката и оперативних планове из домена програмских
активности и учествовање у уговарању програмских активности, учествује у пословима мониторинга и сузбијања
штетних организама.
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, пољопривредни факултет; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, пољопривредни факултет; положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација);
дозвола за управљање моторним возилом Б категорије;
познавање рада на опреми у лабораторији.
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Медицина
ОСТАЛО: Радни однос се заснива на неодређено време.
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.

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 кандитат ће бити
лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД

Доктор медицине изабрани лекар
за одрасле
на одређено време до три месеца
3 извршиоца

Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 30

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 оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у 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 кандитат ће бити лично
обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

Лабораторијски техничар
пробни рад од шест месеци
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер за
лабораторијске техничаре, уверење о положеном стручном
испиту, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
звању лабораторијског 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 оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији 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 кандитат ће бити лично
обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

Виши радиолошки техничар
пробни рад од шест месеци
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер за радиолошке
техничаре или висока здравствена школа струковних студија, смер за радиолошке техничаре, уверење о положеном
стручном испиту, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у звању вишег радиолошког 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 оглас
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ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 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 оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 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 кандитат
ће бити лично обавештен телефонским путем.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

1. Специјалиста педијатрије или доктор
медицине
у Служби за здравствену заштиту жена,
деце и омладине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање специјалиста педијатрије или доктор медицине, положен стручни испит. 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 и Националне службе
за запошљавање. 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 – специјалиста педијатрије или доктор
медицине”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице на првом спрату,
Светосавска 91, Барајево. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
Бероград – Земун, Вукова 9

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

I

Магистар фармације – специјалиста
медицинске биохемије или медицински
биохемичар, биохемијска лабораторија
УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани фармацеут
– медицински биохемичар или дипломирани фармацеут – специјалиста медицинске биохемије; положен стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три
године и шест месеци радног искуства у звању магистра
фармације; предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци.
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту;
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге, Служба операционог
блока са стерилизацијом
УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест месеци радног искуства; предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци.
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију сведочанства о завршеној
школи; фотокопију радне књижице или другог доказа о
радном искуству (уговори о раду, волонтерески 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.

www.nsz.gov.rs

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време
са пуним радним временом и пробним радом у трајању
од 3 (три) месеца, за следећа радна места:

1. Медицинска сестра – техничар у
ургентним службама и реанимацији
у Служби за пријем и збрињавање
ургентних стања, Заједничке
медицинске делатности
2. Медицинска сестра – техничар на
осталим болничким одељењима
у Служби опште хирургије, Клиника за
хирургију
3. Медицинска сестра – техничар у
онкологији и хемиотерапији
у Служби медикалне онкологије,
Болница за онкологију
4. Виши физиотерапеут
у Служби за физикалну медицину и
рехабилитацију, Заједничке медицинске
делатности
II
Услови за заснивање радног односа за послове из
тачке I подтачке 1, 2 и 3 овог огласа су: завршена
средња медицинска школа – општи смер, положен стручни испит након завршене средње школе; радно искуство;
лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
Услови за заснивање радног односа за послове из
тачке I подтачка 4 овог огласа су: завршена виша
медицинска школа, струковна медицинска школа – физиотерапеутски смер, положен стручни испит након завршене
више медицинске – струковне медицинске школе, лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и
здравствених техничара Србије.
III
Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа
за послове из тачке I подтачке 1, 2 и 3 овог огласа
прилажу се у овереној фотокопији следећа доку-
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мента: потпуна лична и радна биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је
здравствено способан за тражене послове и да се против
њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
диплома о завршеној средњој медицинској школи – општи
смер, уверење о положеном стручном испиту након завршене средње медицинске школе, сведочанства за сваки разред средње школе, лиценца или решење о упису у
Комору медицинских сестара и здравствених техничара
Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат
променио презиме, доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија
радне књижице).
Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа
за послове из тачке I подтачке 4 овог огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:
потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега
не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи, смер
физиотерапеутски, уверење о положеном стручном испиту након завршене више/струковне медицинске школе,
лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије, извод из матичне
књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, доказ о
радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице).
IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као
доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос, уверење да се против њих не води
кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о држављанству, лиценцу или
решење о упису у Комору медицинских сестара – техничара Србије, фотокопију личне карте нечиповане, односно
чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са
претходног осигурања (М образац).
V
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.
VI
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и
административне послове КБЦ Земун.
VII
Кандидати за горе наведена радна места дужни
су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун
у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за
пријем у радни однос на неодређено време”, са навођењем
радног места за које конкуришу, лично или путем поште на
адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080
Београд.
VIII
Оглас се објављује код Нацоналне службе за запошљавање Београд, на веб-страници Министарства здравља РС
(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за подношење пријава
на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на
писарници Клиничко болничког центра Земун.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
Београд – Земун, Вукова 9
I
Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време
са пуним радним временом и пробним радом у трајању
од 3 (три) месеца, за следећа радна места:

Бесплатна публикација о запошљавању

1. Службеник за послове заштите
безбедности и здравља на раду
у Служби за техничке и друге сличне
послове
2. Сервирка
у Служби за техничке и друге сличне
послове
3. Помоћни кувар
у Служби за техничке и друге сличне
послове
II
Услови за заснивање радног односа за послове из
тачке I подтачке 1 овог oгласа за радно место службеник за послове заштите безбедности и здравља
на раду су: висока стручна спрема техничке струке, 240
ЕСПБ или VII/1 степен, знање рада на рачунару, положен стручни испит за обављање послова безбедности и
здравља на раду; радно искуство.
Услови за заснивање радног односа за послове из
тачке I подтачке 2 овог огласа за радно место сервирка су: средња стручна спрема, радно искуство у области
конкурса.
Услови за заснивање радног односа за послове из
тачке I подтачке 3 овог огласа за радно место помоћни кувар су: средња стручна спрема; радно искуство у
области конкурса.
III
Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа
за послове из тачке I подтачке 1 овог огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт
телефоном, мејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не
води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о
завршеном факултету техничке струке – 240 ЕСПБ или VII/1
степен; уверење о положеном стручном испиту за безбедност и здравље на раду; извод из матичне књиге венчаних
ако је кандидат променио презиме; доказ о радном искуству
(потврда послодаваца или фотокопија радне књижице).
Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 2 и 3 овог огласа
прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом,
контакт телефоном, мејл-адресом, изјава кандидата да је
здравствено способан за тражене послове и да се против
њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
диплома о завршеној средњој школи; извод из матичне
књиге венчаних ако је кандидат променио презиме; доказ
о радном искуству (потврда послодаваца или фотокопија
радне књижице).
IV
Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, уверење да се против њих не води кривични
поступак (уверење издаје суд), оверену фотокопију дипломе
о захтеваном степену стручне спреме, оверену фотокопију
уверења о држављанству, фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).
V
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.
VI
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и
административне послове КБЦ Земун.
VII
Кандидати за горе наведена радна места дужни су
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у
затвореној коверти, са назнаком: ,,За јавни оглас за
пријем у радни однос на неодређено време”, са навођењем
радног места за које конкуришу, лично или путем поште на
адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080
Београд.

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

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

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

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за жене
пробни рад 3 месеца
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и
унапређењу здравља појединаца и породице, ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу
с посебним програмима донетим у складу са прописима
и планом рада службе; врши дијагностику и благовремено лечење пацијената; указује хитну медицинску помоћ;
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу
према медицинским индикацијама, односно код лекара
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак
лечења пацијента; прописује лекове и медицинска средства. У поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни
ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте
одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво; води потпуну медицинску документацију о
здравственом стању пацијента, фактурише здравствене
услуге које пружа; први и поновни гинеколошки преглед,
колпоскопски преглед, узимање размаза и микроскопирање препарата за ПА, палпаторни преглед дојке, први
и поновни преглед трудница, после порођаја, контролни лекарски преглед, скрининзи, превентивни прегледи,
благовремено дијагностиковање и лечења гинеколошких
обољења и поремећаја, ултразвучна дијагностика (труднице гинекологија), ради све прегледе из домена струке, води
порођај код хитних пацијената у ДЗ, врши прегледе и даје
мишљења на захтев инвалидских и пензијских комисија,
фактурише пружене здравствене услуге, води медицинску документацију, ради и друге послове из домена своје
струке по налогу непосредног руководиоца и начелника
службе, којима је и одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије; на основним студијама у
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије; стручни испит; лиценца;
извештај о здравственој способности за рад у зони јонизујућег
зрачења, лиценца или решење о упису у Комору; специјалис-
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тички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном
факултету, фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности
офталмологије
пробни рад 3 месеца
Опис послова: врши превентивне и куративне офталмолошке прегледе свих популационих група, врши прегледе
оболелих и даје мишљење за инвалидске и пензионе комисије, врши прегледе оболелих ради лечења и кориговања
вида, врши циљане офталмолошке прегледе на захтев
других лекара и по извршеном прегледу даје мишљење,
предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају
о здравственом стању пацијента, ради у комисијама са
посебним програмима у складу са позитивним законским
прописима, одлукама органа управљања и директора Дома
здравља, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и
друге послове из области своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран
за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из офталмологије; на
основним студијама у трајању од најмање пет година по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из офталмологије; стручни испит; лиценца; извештај о здравственој
способности за рад у зони јонизујућег зрачења, лиценца
или решење о упису у Комору; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине; познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном специјалистичком
испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности
оториноларингологија
пробни рад 3 месеца
Опис послова: врши превентивне и куративне оториноларинголошке прегледе пацијената и даје своје мишљење,
врши испитивање функције вестибуларног и кохлеарног
апарата на захтев ординирајућег доктора, пружање хитне
медицинске помоћи (зауставља крварење из носа, вађење
страног тела и др.), оријентациони вестибуларни преглед,
аудиолошки преглед, предлаже медикаментозну и другу
терапију у извештају о здравственом стању пацијента, врши
прегледе и даје мишљења за комисије, по потреби фактурише здравствене услуге које пружа, ради и све остале послове
из области своје струке по налогу непосредног руководиоца
и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из оториноларингологије; на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
оториноларингологије; стручни испит; лиценца; извештај
о здравственој способности за рад у зони јонизујућег зрачења, лиценца или решење о упису у Комору; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине; познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном
специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.

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

Медицинска сестра – техничар у
амбуланти за здравствену заштиту деце
на одређено време до повратка
привремено одсутног запосленог,
уз пробни рад
Опис послова: бави се здравствено-васпитним радом из
домена своје области, припрема и учествује у обављању
превентивних прегледа, обрада рана, фиксациони завој,
скидање конаца и копчи, фракционарно давање серума
и других лекова, обрада опекотина, давање интравенских ињекција, давање ИМ и СЦ ињекција у служби и стану болесника, давање вакцине и превијање у служби и у
стану болесника, узимање бриса из носа и грла, одговорна
је за правилно вођење медицинске документације, евиденција корисника, дневне рекапитулације медицинског
рада, месечни преглед медицинског рада, пријава заразних
обољења, пријава хроничних обољења, врши требовање и
набавку ампулираних лекова и инструмената; контролише
рок трајања лекова и санитетског материјала и контролише
хладни ланац лекова; одговорна је за потрошњу и залихе
ампулираних лекова и санитетског материјала; обавља
дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, припрема материјале и инструменте
за рад, вођење електронских картона, фактурисање услуга
и утрошак материјала, ради и остале послове из области
своје струке по налогу одговорне сестре; за свој рад одговорна је одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: медицинска школа, средње образовање, педијатријски
смер; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању медицинске сестре – техничара, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.

Медицинска сестра – техничар у
амбуланти за здравствену заштиту жена
на одређено време до повратка
привремено одсутног запосленог,
уз пробни рад
Опис послова: давање ињекција ИМ и СК, туширање
ерозија, припрема материјала и прибора за рад (прање
инструмената и припрема за стерилизацију), стерилизација
инструмената, вођење порођаја на терену, бави се здравствено-васпитним радом, ради ЦТГ код трудница, асистирање

лекару при интервенцијама, узимање материјала за анализе,
сви административни послови у вези са медицинском документацијом, дневна и месечна рекапитулација медицинског
рада, праћење евиденција пружања здравствене заштите,
дневна и месечна рекапитулација утврђених обољења и
стања, пријава хроничних обољења, ради и остале медицинске и административне послове по налогу одговорне сестре, бојење препарата по методи ПА, преглед ВС на степен
чистоће, обавља послове психофизичке припреме трудница
за порођај, припремање материјала за цитолошке препарате, фактурише пружене здравствене услуге, за свој рад
одговорна је одговорној сестри, непосредном руководиоцу
и начелнику службе, ради све остале послове из своје струке
по налогу одговорне сестре, непосредног руководиоца и
начелника службе којима је одговорна за свој рад.
УСЛОВИ: медицинска школа, гинеколошко-акушерски смер,
средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у звању медицинске сестре – техничара, познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра – техничар у
амбуланти
Одељење офталмологије, на одређено
време до повратка привремено одсутног
запосленог, уз пробни рад
Опис послова: врши пријем и регистрацију пацијената,
води прописану медицинску документацију, учествује у
припреми пацијената за специјалистички преглед, врши
припрему лекова по налогу доктора, стара се о исправности и функционалности уређаја и апарата којима се
прегледи обављају, одговорна је за потрошњу и залихе и
складиштење лекова и санитетског материјала, води медицинску документацију и сачињава извештаје о пруженим
здравственим услугама, показатељима квалитета и др.,
фактурише здравствене услуге које пружа, контролише
чистоћу просторија кабинета, наплаћује партиципацију у
складу са прописима, обавља и друге послове из домена
своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој
рад одговорна је одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: медицинска школа, средње образовање, општи
смер; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре – техничара,
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office i
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти
Служба за здравствену заштиту
одраслих становника, на одређено
време до повратка привремено одсутног
запосленог, уз пробни рад
3 извршиоца
Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима,
здравственом стању корисника и популације, учествује у
превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду, врши примарну обраду ране/завој и по потреби
компресивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој и
врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија,
врши апликовање хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, обраду опекотина,
испирање уха, превијање у стану болесника, даје вакцине
у амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби и стану
болесника, прати болесника до болнице, по налогу лекара,
врши требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова, ради са компјутерима и видео терминалима, обавља послове на пријему
пацијената, наплата партиципације у складу са прописима и
слично, одговорна је за правилно вођење медицинске документације, фактурише здравствене услуге које пружа, одговорна је за потрошњу и залихе ампулираних лекова, вакцина и санитетског материјала, учествује у изради извештаја,
учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног рада,
ради у тиму, врши заказивање пацијената лично и телефоном, врши стерилизацију инструмената, обавља дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту
и ординацији, разврстава медицински отпад, обележава и
одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис рана, ради и
остале послове из свог делокруга по налогу одговорне сестре, за свој рад одговора одговорној медицинској сестри,
непосредном руководиоцу и начелнику службе.
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Медицина / Здравство и социјална заштита
УСЛОВИ: медицинска школа: средње образовање, општи
смер; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре – техничара,
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, 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.

APOTEKA “VITA SANA PHARM”
18000 Ниш, Сомборска бб

Магистар фармације
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: магистар фармације; знање рада на рачунару;
стручни испит / лиценца; CV. Телефон за контакт: 069/2911112 и e-mail: mila.djordjevic@outlook.com.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Доктор медицине специјалиста
педијатрије
на одређено време ради замене радника
на боловању преко 30 дана
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; положен специјалистички испит из педијатрије; важећа лиценца. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
уверење о положеном специјалистичком испиту; уверење
о положеном државном испиту; важећу лиценцу; биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Доктор медицине
у Центру за контролу и превенцију
болести, на одређено време од два
месеца
Опис посла: организује епидемиолошки надзор над свим
заразним болестима; учествује у припреми водича, упутстава и стручно-методолошких препорука за превенцију
и контролу заразних болести; организује прикупљање и
статистичку обраду података о кретању заразних и хроничних незаразних болести; организује прикупљање, унос и
статистичку обраду података релевантних за функционисање регистара; учествује у изради програма превенције
незаразних обољења, стручно-метдолошких упутстава,
законске регулативе и извештаја; организује прикупљање
података у циљу праћења санитарно-хигијенских и других
услова који утичу на стање здравља становништва; организује прикупљање и анализирање здравствено-статистичких података о појави болести везаних за проблем утицаја
фактора ризика из животне средине на здравље; врши
надзор над болничким инфекцијама; врши надзор над
спровођењем програма имунизације; активно учествује у
здравствено-васпитном раду; обавља и друге одговарајуће
послове по налогу директора.
УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним акадмеским студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. 09. 2005. године и завршена специјализација
из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; или 2) на основним студијама у трајању од најмање 5 година по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. 09. 2005. године
и завршена специјализација из одређених грана медици-

Бесплатна публикација о запошљавању

не, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника; положен стручни испит; поседовање лиценце.
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију:
1) потписану пријаву на оглас; 2) доказ о стручној спреми/образовању; 3) доказ о испуњености осталих услова у
зависности од радног места. Фотокопије докумената морају
бити оверене. Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа и пријаве без документације неће се разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу.

Здравство и социјална заштита
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ
И ЖАГУБИЦА
12300 Петровац на Млави, Српских владара 284

Водитељ случаја
у Центру за социјални рад општина
Петровац и Жагубица у Одељењу у
Жагубици, као месту рада
УСЛОВИ: 1. диплома о завршеном високом образовању
струке дипл. педагог, дипл. специјални педагог, дипл.
психолог или дипл. социјални радник; 2. знање рада на
рачунару; 3. уверење о држављанству. Уз пријаву на
конкурс доставити и кратку биографију, а предност има
извршилац са радним искуством из области социјалне
заштите. Пријаву на конкурс са документацијом којом се
доказује испуњавање услова за заснивање радног односа
доставити у року од 8 дана од дана објављивања на адресу: Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица, Српских владара 284, 12300 Петровац на Млави, са
назнаком „Пријава на конкурс“, телефон: 012/331-473.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
17530 Сурдулица, Масуричка бб
тел. 017/815-935

Дипломирани социјални радник
УСЛОВИ: радно искуство најмање једна година на основним стручним пословима у социјалној заштити; 7. степен
стручне спреме. Потребна документација: кратка биографија, диплома о стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење да кандидат
није под истрагом, уверење да није осуђиван, потврда о
радном искуству. Посебни услови: завршена обука по
акредитованом програму за водитеља случаја. Пријаве са
комплетном документацијом о испуњености услова огласа
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Центар за социјални рад
Сурдулица, Масуричка бб, 17530 Сурдулица. Контакт тел.
017/815-935.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
11420 Смедревска Паланка
Иве Бајазита 14а

Стручни радник на пословима
социјалног рада
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије,
да има општу здравствену способност, да има завршен
факултет политичких наука (социјални рад и социјална
политика), психологија, педагогија, специјална педагогија
и андрагогија – VII/1 степен стручне спреме, радно искуство од најмање годину дана у социјалној заштити, знање
рада на рачунару, завршена обука по акредитованом програму за водитеља случаја и лиценца за обављање послова у складу са законом и прописима са којима се уређује
област социјалне заштите. Уз пријаву на оглас кандидати су
дужни да приложе: оверену фотокопију дипломе, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, лекарско уверење, потврду да нису осуђивани (не старија од 6 месеци) и потврду да се не води кривични поступак (не старија од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Пријаве са потпуном документацијом слати на
адресу: Центар за социјални рад Смедеревска Паланка,
Иве Бајазита 14а, са назнаком “Пријава на оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ
СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Трг слободе 3/3

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама првог степена (академске студије од 240 ЕСПБ) по пропису који уређује високо образовање 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 и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у
области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука;
најмање 5 година радног искуства у струци у складу са
прописима којима се уређује област социјалне заштите;
одговарајућа знања и вештине у организацији посла и
руковођењу (програм рада Центра за мандатни период);
знање страног језика; знање рада на рачунару; држављанство Републике Србије, општа здравствена способност; да
није под истрагом, да против њега није подигнута оптужница, односно да се против њега не води поступак за дела
која се гоне по службеној дужности.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Центар за породични смештај и усвојење
Суботица, 24000 Суботица, Трг слободе 3/3, са назнаком:
„За оглас”. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ
СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ СУБОТИЦА

32230 Гуча, Републике 18
тел. 032/854-370
e-mail: socijalniradguca@gmail.com

24000 Суботица, Трг слободе 3/3

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, 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 и одговарајући академски односно
стручни назив утврђен у области правних наука; најмање
1 година радног искуства у струци, у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите; познавање
рада на рачунару; лиценца за обављање послова, у складу
са законом којим се уређује социјална заштита и прописима
донетим на основу закона.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, 180 ЕСП бодова – економиста; радно искуство најмање пет година на истим или
сличним пословима; посебна знања и вештине: потпуно
познавање рада у програму ИСИБ, обученост у програмима едукације за вођење буџетског књиговодства, рад
у програму Excel, висок ниво познавања електронског
пословања. Остали услови: да су кандидати држављани Републике Србије; да нису осуђивани и да се против
њих не води кривични поступак; кандидати који се јаве
на оглас уз молбу и биографију – CV, дужни су да доставе следеће доказе: диплому о стеченој стручној спреми;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да нису осуђивани; доказ да се против њих
не води кривични поступак; доказ о својим стручним
способностима; доказ о радном искуству. Рок за пријаву
је 7 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Пријаве слати на адресу: ЦСР општине Лучани у Гучи, Републике 18, 32230 Гуча или електронски:
socijalniradguca@gmail.com. Особа за контакт: Наталија
Дарковић, директор, телефон 032/854-370.

Секретар – правник

Руководилац финансијскорачуноводствених послова
УСЛОВИ: високо образовање стечено 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, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и одговарајући
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академски, односно стручни назив економске струке; радно
искуство у струци најмање 5 година; познавање рада на
рачунару; други општи услови прописани законом.
ОСТАЛО: Рок за достављање пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању
услова доставити на адресу: Центар за породични смештај
и усвојење Суботица, 24000 Суботица, Трг слободе 3/3, са
назнаком „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Култура и информисање
ОПШТИНСКА НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА ОПОВО
26204 Опово, Бориса Кидрича 8
тел. 013/681-174

Фотограф
Опис послова: снима предмете из збирке обавезне документације, за каталоге и друге публикације (стандардно
и дигитално снимање); снима изглед основне поставке,
изглед повремених изложби, манифестације и све активности, обавља снимања и на терену; развија филмове и
израђује фотографије (црно-беле, у колору и дијапозитиве), врши обраду дигиталних фотографија; води евиденцију о утрошку фото-материјала и о добијеним налозима.
УСЛОВИ: 1. стручна спрема: средње образовање; 2. најмање
годину дана радног искуства; 3. положен стручни испит за
обављање фотографске делатности. У изборном поступку
проверавају се: искуство у фотографској делатности; познавање рада на дигитализацији књижне и некњижне грађе;
провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата обавиће се усменим путем. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс”. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Сузана Мојса,
број телефона: 013/681-174. Општи услови за запослење:
држављанство Републике Србије; доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (оригинал); да кандидат
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Рок
за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Докази који се прилажу уз
пријаву на јавни конкурс: оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци; доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (оригинал); копија личне
карте, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у фотографској делатности;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења и друга акта којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство). Провера оспособљености,
знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима,
назначене вештине и знања биће проверене у просторијама
Општинске народне библиотеке Опово, Бориса Кидрича 8,
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем на
адресе које су навели у пријави. Напомена: неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које ниси приложени сви потребни докази, у оригиналу или
фотокопији овереној код надлежног органа за оверу преписа,
биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

УСТАНОВА КУЛТУРНИХ
ДЕЛАТНОСТИ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОВИН
Ковин, Цара Лазара 85

Благајник
Опис послова: води благајну и евиденцију зарада; разврстава и води архиву извода и документације о извршеним
уплатама; припрема документацију за новчане уплате и
исплате; исплађује новац, обрачунава боловања, обавља
плаћања по закљученим уговорима; припрема податке за
израду статистичких и других извештаја о зарадама; врши
обрачуне и реализује плаћања и води благајну; обавља
и друге послове по налогу директора у складу са образовањем и способностима.
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан држављанин Републике
Србије; средња стручна спрема; познавање рада на рачунару; да није правоснажно осуђиван на безусловну казну
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затвора од најмање 6 месеци. Пријава на конкурс треба да
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, број телефона, мејл-адресу, податке
о образовању. Пријава на конкурс мора бити својеручно
потписана. Уз пријаву кандидат подноси следећу документацију (у оригиналу или овереној фотокопији): извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ
о одговарајућој стручној спреми, уверење да кандидат није
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе издат након објављивања конкурса).
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији ”Послови”. Пријаве
са документацијом достављају се препорученом пошиљком
на адресу установе, са напоменом “Пријава на конкурс”.
Пријаве се могу и лично предати, сваког радног дана од
08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене пријаве неће бити
разматране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу.

Монтер сценске механике
Опис послова: организује рад руковаоца сценске механике; монтира декор и извршава послове монтера где је то
потребно и у сарадњи са мајстором позорнице; договара
и припрема прилагођавање декора за гостовање са мајстором позорнице; врши браварске поправке и интервенције на декору; ради на свим монтажама декора за пробе
и представе; прати одржавање уређаја сценске механике;
рукује механизмима и постројењима сценске механике;
одржава механизме и постројења горњег и доњег построја
у функционалном стању; врши дефектажу, утврђује
недостатке и поправља једноставније кварове сценске
механике горњег и доњег построја; подмазује механизме
и постројења сценске технике и води рачуна о дневним,
недељним, месечним, шестомесечним и годишњим прегледима и ради на превентивном одржавању свих механизама
и постројења сценске технике; евидентира све кварове и
уноси све промене и измене у матичне књиге сваког механизма и постројења; управља и рукује механизмима сценске технике (електромоторне дизалице, ротациона бина,
пропадалишта, оркестарске платформе итд.) за време
извођења проба и представа; изложеност прашини приликом обављања посла; постојање ризика од настанка повреде приликом обављања послова (рад на висини и кретање
испод обешених терета на дизалицама). Рукује по потреби
светлом и тоном за време програма; евидентира све кварове и обавештава руководиоца; управља и рукује опремом
за сцену за време извођења проба и представа; обавља и
друге послове по налогу директора у складу са стручном
спремом и способностима.
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан држављанин Републике Србије; средња стручна спрема и 3 године радног искуства; познавање рада на рачунару; положен возачки испит
Б категорије; да није правоснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци. Пријава на конкурс
треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, број телефона, мејл-адресу,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства, податке о стручном усавршавању и податке о
посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана. Уз пријаву на јавни конкурс кандидат
подноси следећу документацију (у оригиналу или овереној
фотокопији): извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ о одговарајућој стручној спреми,
уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из
казнене евиденције надлежне полицијске управе издат
након објављивања конкурса); исправа којом се доказује
радно искуство у струци од најмање 3 године (потврде и
решења из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено искуство); оверену
фотокопију возачке дозволе. Рок за подношење пријаве на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са документацијом достављају се
препорученом пошиљком на адресу установе, са напоменом
“Пријава на конкурс”. Пријаве се могу и лично предати, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене
пријаве неће бити разматране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу.

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове – приправник
на одређено време од 1 године
Опис послова: спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и
поступак остваривања права, обавеза и одговорности из
радног односа; води управни поступак из делокруга рада;
припрема опште и појединачне акте из области правних,
кадровских и административних послова; припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извр-

шења надлежним судовима; води евиденцију и сачињава
периодичне извештаје о раду и стању у области правних,
кадровских и административних послова; припрема документа и елементе за израду програма и планова из области
правних, кадровских и административних послова; даје
стручну подршку у процесу формирања планова рада; даје
стручну подршку у области канцеларијског пословања;
обавља и друге послове по налогу директора у складу са
стручним образовањем и способностима. За време приправничког стажа, приправник има право на зараду у висини од 80% од висине зараде плате утврђене за послове за
које се приправник оспособљава.
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан држављанин Републике Србије; да није правоснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци; високо образовање:
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005; познавање рада на
рачунару. Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
број телефона, мејл-адресу, податке о образовању. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана. Уз пријаву
на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију
(у оригиналу или овереној фотокопији): извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; доказ о одговарајућој стручној спреми; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе издат након објављивања конкурса). Рок за
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији ”Послови”. Пријаве са документацијом
достављају се препорученом пошиљком на адресу установе, са напоменом “Пријава на конкурс” Пријаве се могу и
лично предати, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте
ће се неотворене вратити подносиоцу.
Све информације могу се добити на телефоне: 013/742-310
и 742-592.

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.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Б Е О Г РА Д
УСТАНОВА У ОСНИВАЊУ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
„SOPOT HILL“
Београд, Сопот, Љубе Давидовића 12

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да достави доказе о испуњености
следећих услова: да има одговарајуће високо образовање
у складу са важећим Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском образовању
и васпитању и другим релевантним прописима за радно
место за које конкурише (да 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), са одговарајућом лиценцом, у складу
са прописима. Кандидати су дужни да, уз својеручно потписану пријаву која садржи податке из овог материјала о
конкретном послу/радном месту за који(е) се конкурише,
приликом достављања исте на наведену имејл-адресу поднесу кратку биографију (CV). На заказани разговор, о коме
ће кандидати бити благовремено обавештени, дужни су да
припреме и понесу: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; доказе о радном
искуству наведеном у претходно достављено CV-ју. Рок за
достављање пријава заинтересованих лица је осам дана
од датума објављивања. 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 са пријављеним кандидатом. 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 у описаном смислу, кандидати ће бити
благовремено обавештени, коришћењем контакт-података
које достављају у пријави. Неодазивање на упућени позив
на разговор представља разлог за одустанак од даљег
разматрања пријаве кандидата. 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 релевантних прописа, као и
да селекцију и избор кадрова врши у складу са релевантним прописима. 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). 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
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

Доцент за ужу научну област Физика
честица и поља
на одређено време,
на период од 5 (пет) година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области
за коју се бира и остали услови предвиђени Статутом
Физичког факултета и Правилником о ближим условима за
избор у звања наставника и сарадника Физичког факултета, а у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20
– др. закон) и Статутом и правилницима Универзитета у
Београду; непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 73/18,
27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20 – др. закон).
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Доцент за ужу научну област
Статистичка физика
на одређено време,
на период од 5 (пет) година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области
за коју се бира и остали услови предвиђени Статутом
Физичког факултета и Правилником о ближим условима за
избор у звања наставника и сарадника Физичког факултета, а у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20
– др. закон) и Статутом и правилницима Универзитета у
Београду; непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 73/18,
27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20 – др. закон).

Доцент за ужу научну област Примењена
физика
на одређено време,
на период од 5 (пет) година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области
за коју се бира и остали услови предвиђени Статутом
Физичког факултета и Правилником о ближим условима за
избор у звања наставника и сарадника Физичког факултета, а у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20
– др. закон) и Статутом и правилницима Универзитета у
Београду; непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 73/18,
27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20 – др. закон).

Доцент за ужу научну област Настава
физике
на одређено време,
на период од 5 (пет) година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области
за коју се бира и остали услови предвиђени Статутом
Физичког факултета и Правилником о ближим условима за
избор у звања наставника и сарадника Физичког факултета, а у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20
– др. закон) и Статутом и правилницима Универзитета у
Београду; непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 73/18,
27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20 – др. закон).
ОСТАЛО: Пријава треба да садржи: биографију, оверену
копију дипломе, опис досадашње наставне активности,
опис досадашње научне активности, преглед научних
резултата, списак наставних и научних публикација, списак цитата, најважније публикације и својеручно потписану
изјаву о изворности, доступну на адреси: http://www.ff.bg.
ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html. Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (tex
или doc формат), у складу са темплејтом који се налази
на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html.
Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити Деканату Физичког факултета, Београд, Студентски
трг 12-16 (3. спрат соба 652), у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА
Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Васпитач
4 извршиоца
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, мaстeр
струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje),
на студијима првог степена (основне академске, односно
струковне и спeцијалистичке струковне студије), студијима
у трајању од три године или више образовање, образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; да кандидат имa психичку, физичку и здрaвствeну
спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм; да ниje oсуђивaн прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa,
кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe
мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг
лицa или родоскврнуће, зa кривичнa дeлa примaњe или
дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa из групe кривичних дeлa
прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив
чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним
прaвoм, бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и да зa

њега ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo
пoнaшaњe; да имa држaвљaнствo Рeпубликe Србиje; да знa
српски jeзик и jeзик нa кojeм oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни
рaд (српски језик); без обзира на радно искуство; обавеза
полагања испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар који се налази на званичној интрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампани пријавни формулар кандидат доставља:
оверену фотокопију дипломе, односно дипломе и додатка
дипломи о одговарајућој стручној спреми или уверења о
стеченој стручној спреми и уверење о положеним испитима, уколико се прилаже уверење оно не може бити старије
од шест месеци; уверење о положеном стручном испиту
или уверење о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат исти полагао), извод из матичне књиге рођених –
оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству, не старије од шест месеци, фотокопија мора бити
оверена; уверење полицијске управе, не старије од шест
месеци, да лице ниje oсуђивaнo прaвнoснaжнoм прeсудoм
зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa
зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa,
зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или родоскврнуће, зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe,
прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других
дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, бeз oбзирa нa
изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa кoje ниje, у склaду сa
зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe, фотокопија уверења мора бити оверена; ако кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику – уверење да
је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат имa психичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд
сa дeцoм (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 документацију по конкурсу.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати искључиво путем поште, на адресу: ПУ Чукарица, Пожешка 28,
Београд, са назнаком „За конкурс за васпитача”. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА
Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Сервирка
8 извршилаца
Спремачица
9 извршилаца
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: за послове сервирке: II степен стручне спреме, осмогодишња
школа и стручна оспособљеност у трајању од шест месеци до две године; за послове спремачице: I степен стручне спреме, осмогодишња школа; да лице имa психичку,
физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм; да ниje
oсуђивaнo прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кривичнo дeлo
зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу
oд нajмaњe три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe
у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe
и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или родоскврнуће, зa
кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe,
прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других
дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, бeз oбзирa нa
изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa кoje ниje, у склaду сa
зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe; да имa
држaвљaнствo Рeпубликe Србиje; дa зна српски језик; са
или без радног искуства. Кандидат попуњава пријавни
формулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар,
кандидат доставља: оверену фотокопију сведочанства о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од шест месеци, фотокопија мора бити
оверена; уверење полицијске управе, не старије од шест
месеци, да лице ниje oсуђивaнo прaвнoснaжнoм прeсудoм
зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa
зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг
лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или
родоскврнуће, зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe
митa; зa кривичнa дeлa из групe кривичних дeлa прoтив
пoлнe слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм,
бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa кoje ниje, у
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склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe,
фотокопија уверења мора бити оверена. Доказ да кандидат имa психичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд
сa дeцoм (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 документацију по конкурсу.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати искључиво путем поште, на адресу: ПУ Чукарица, Пожешка 28,
Београд, са назнаком „За пријем сервирке”, односно са назнаком „За пријем спремачице”.

ПУ „ВОЗИЋ”
Калуђерица, Мокролушка 9

Васпитач
УСЛОВИ: Општи услови из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19), односно кандидат мора
да има: одговарајуће образовање; држављанство РС; 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 ЕСПБ; 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; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом. Посебни услови: завршене студије другог степена: мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке студије или завршене студије првог степена, основне
академске или основне специјалистичке студије у трајању
од три године, односно завшене основне студије у трајању
од најмање четири године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Кандидати достављају потребну документацију:
1. кратку биографију – CV, 2. фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 3. доказ (фотокопију) да су стекли
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (уколико поседују), 4. фотокопију
уверења о стеченој лиценци (уколико је поседују), 5. фотокопију извода из матичне књиге рођених, 6. фотокопију
уверења о држављанству и 7. уверење да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривично дело из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (наведено у општим условима конкурса). Пријаве се достављају на адресу: Предшколска установа „Возић”,
Београд, Калуђерица, Мокролушка 9, 11130 Београд, са
назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Фотокопије докумената се не враћају.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ”
Београд, Гроцка, Хајдук Вељка 31
тел. 011/8500-535, 8500-367

Васпитач
4 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) по прописима који су
утврђивали високо образовање у периоду од 10.09.2005.
године до 17.10.2017. године; дозвола за рад (лиценца /
обавеза полагања испита за лиценцу); да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
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изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Васпитач
17 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање на студијима првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијима у трајању од три године или
више образовање; дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу); да лице има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.

Медицинска сестра – васпитач
17 извршилаца
УСЛОВИ: образовање: средње образовање, средња медицинска школа – васпитачки смер, медицинска сестра – васпитач; дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања испита
за лиценцу); да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Сервирка
3 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање; да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање; да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; извод из
матичне књиге рођених (фотокопија оверена); уверење о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена

безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику – уверење да је положио испит из
српског језика. Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Сагласно чл. 154
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја – www.mpn.gov.rs. Потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом,
доставити установи у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”, на наведену адресу или
лично, од 09 до 14 часова у Дирекцију установе, Хајдук
Вељка 31, Гроцка.

ОШ “ДАНИЛО КИШ“
Београд, Генерала Штефаника 6
тел. 011/7856-845

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
одсутне запослене
2 извршиоца
Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
одсутне запослене
5 извршилаца
Наставник разредне наставе у
продуженом боравку
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
одсутне запослене
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона
о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично
тумачење), у радни однос може да буде примљено лице
које испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“,
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019): да има одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника за рад у основној школи („Сл. гл. РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018
и 11/2019 од 15.08.2019. године): да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна
језик на коме се оставрује васпитно-образовни рад (односи
се на кандидате који образовање нису стекли на српском
језику).
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријавни формулар (са званичне
интернет странице), потребно је да достави и: радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном – CV; оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте
стручне спреме (да није старија од 6 месеци); кандидат
који има високо образовање стечено на студијама другог
степена доставља оверену копију дипломе другог степена
и оверену копију дипломе основних академских студија;
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверена фотокопија, да није старије од 6 месеци) из
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Наука и образовање
МУП-а; уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, да није старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија, да није старије
од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима – лекарско
уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријавни формулар са конкурсом траженим доказима о испуњавању услова доставити
поштом у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс за радно
место ______________“. Контакт телефон: 011/7856-845.

ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”
Београд, Милосава Влајића 1

Дефектолог наставник са одељењским
старешинством у посебним условима
на одређено време до повратка на рад
запослене са функције директора школе
у посебним условима
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: високо образовање
на студијама другог степена (студије другог степена из научне области, односно из стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука);
на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, а у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама
у развоју („Службени гласник РС –Просветни гласник”, бр.
17/2018. и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Милоје Павловић”.

Дефектолог наставник у посебним
условима – логопед
на одређено време до повратка
запослене на рад
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: високо образовање
на студијама другог степена (студије другог степена из научне области, односно из стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука);
на основним студијама у трајању од најмање четири године
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, а у складу са чланом 7 Правилника
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама
у развоју („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр.
17/2018 и 6/2020) и то: професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са децом са сметњама у говору; дипломирани дефектолог – логопед; мастер дефектолог, који је
на основним академским студијама завршио студијски програм Логопедије; дипломирани дефектолог ” мастер, који
је на основним академским студијама завршио студијски
програм Логопедије; дипломирани дефектолог – мастер
који је на основним академским студијама завршио смер
логопедија; мастер логопед) и Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Милоје
Павловић”.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове,
односно да имају: 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
и давање мита, за кривична дела из групе дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности иу других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да знају српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад;
попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
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приложе: биографију; попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о стеченом
одговарајућем образовању (оригинал или оверена копија
дипломе); доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (документ издат од стране МУП-а РС, не старији од 30
дана), оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), 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 или други
документ којим се доказује да је испит из српског језика
положен по програму одговарајуће високошколске установе), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених са холограмом; уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду; дозволу за
рад за послове наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца), у складу са чланом 144 став 2 и 3 Закона;
доказ о стручном усавршавању (факултативно). Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. По завршетку конкурса примљена
документација се не враћа кандидатима. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе које су навели у својим пријавама. Након обављене
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања разговора кандидати ће бити обавештени на број телефона који напишу
на пријави. Пријаве се подносе секретаријату школе ОШ
„Милоје Павловић” лично или путем препоручене пошиљке
на адресу: Милосава Влајића 1, 11030 Београд, са напоменом „Пријава на конкурс – не отварати”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Доцент за ужу научну област Српски
језик, предмет Савремени српски језик
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област
Бохемистика, предмет Чешки језик
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област
Скандинавистика, предмет Граматика
скандинавских језика
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област
Италијанистика, предмет Италијанска
књижевност - новија књижевност
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област
Недерландистика, предмет Низоземски
језик
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област Русистика,
предмет Руска књижевност
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Статутом Филолошког факултета Универзитета у
Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Aсистент за ужу научну област
Бохемистика, предмет Чешки језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или
магистар наука из научне области за коју се бира коме је
прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању и Статутом
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област
Германистика, предмет Немачки језик
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена (300 ЕСПБ) (филолошки или
њему одговарајући факултет), општи успех на основним
студијама најмање 8, смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну област
Српска књижевност, предмет Српска
књижевност 20. века
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом 83
Закона о високом образовању и Статутом Филолошког
факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи или решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, списак радова
и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству, на наведену адресу Факултета, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ”
Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275

Наставник предметне наставе –
информатика и рачунарство
за 50% радног времена
УСЛОВИ: Уколико буде изабран кандидат који има лиценцу са њим ће бити закључен уговор о раду са уговореним
пробним радом у трајању од 6 месеци. Послове наставника може да обавља лице без лиценце најдуже две године
од дана заснивања радног односа. Потребна документација која се доставља: попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, радна биографија (CV), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу,
оригинал или оверена фотокопија), доказ да кандидат није
осуђиван за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања: правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(доказ оригинал или оверена фотокопија – уверење Министарства унутрашњих послова); диплома о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику у складу са чл. 139 и чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверена фотокопија). Кандидат поред општих услова
за заснивање радног односа треба да испуњава и посебне
услове прописане одредбама чл. 139, 140, 144 и 154 Закона
о основама система образовања и васпитања, Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи и и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати који су изабрани у ужи избор, који су поднели благовремене, потпуне пријаве уз које су приложена сва потребна документа сви докази и који испуњавају све услове за
запослење на радном месту за које конкуришу, 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
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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. Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Наведена документа достављају се у оригиналу или
овереној фотокопији. Избор се врши у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања и Статутом
ОШ “Јелена Ћетковић”, Правилником о организацији и
систематизацији послова и радних задатака у ОШ ”Јелена Ћетковић”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи лично или поштом на адресу:
Београд, Врањска 26, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови”, са назнаком “Пријава за
радно место_____________________”. Кандидат у пријави
треба да наведе број контакт телефона, адресу становања
и мејл-адресу. Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: секретар школе Јелена Николић Ђукановић,
телефон: 011/2417-275 и 2418-741.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 67

1) Сарадник ван радног односа
(демонстратор) за Међународноправну
ужу научну област - предмети:
Дипломатско и конзуларно право и
Међународно хуманитарно право
на одређено време за пролећни семестар
школске 2020/2021. године, на Катедри
за међународно право и међународне
односе
УСЛОВИ: студент мастер академских, односно докторских
академских студија у области правних наука, односно других одговарајућих наука, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и који
показује смисао за наставни рад. Ближи услови утврђени су
чланом 86 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20
– др. закони), чланом 117 Статута Правног факултета Универзитета у Београду и Правилником о условима, начину
и поступку избора демонстратора Правног факултета Универзитета у Београду, 01-број: 2147/1 од 25.9.2012. године.
ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана, пријава кандидата, у три примерка и прилози у једном примерку
(биографија, списак научних радова, радови, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству), подноси се у писарници Правног факултета Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, од 08.00 до 15.00 часова или
поштом. Рок за достављање пријава на конкурс je 15 дана
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 67

1. Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу научну област Социологија права,
предмет Основи социологије права
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: студент мастер студија који је претходни ниво
студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам).
Избор се врши у складу са чланом 82 и чланом 83 Закона
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17,
73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20 – др. закони) и чланом
117 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана, пријава кандидата (у три примерка), са прилозима у једном примерку (биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству), подноси се у писарници Правног факултета Универзитета у Београду, Булевар
краља Александра 67, од 8.00 до 14.00 часова, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса или поштом.
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ОШ ,,КНЕГИЊА МИЛИЦА”

ОСНОВНА ШКОЛА
„РУЂЕР БОШКОВИЋ”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 78
тел. 011/6158-031, 713-8688
e-mail: osnovna.skola.kneginja.milica@gmail.com

Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник географије
са непуним радним временом од 50%

Наставник разредне наставе
Наставник математике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, географски факултет,
са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и то ако:
има одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19); има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи следећу документацију: доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију
дипломе, односно уверења о дипломирању); доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у 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, које издаје
надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фоторкопију); доказ да знају српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; кратку биографију са адресом и контакт телефоном
– CV. Рок за достављање пријавног формулара са наведеном документацијом је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима
– лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о
раду. 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. Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати, као ни пријаве са фотокопираном документацијом
која није оверена од стране надлежног органа. Пријавни
формулар са документацијом доставити лично или путем
поште на адресу школе: ОШ „Кнегиња Милица”, Јурија
Гагарина 78, 11070 Нови Београд, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 064/8085-302, секретар школе.
Достављени подаци обрађиваће се у складу са Законом
о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр.
87/2018), у сврху обраде података у конкурсном поступку.

Наставник географије
на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2021. године,
са непуним радним временом од 20%
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, географски факултет,
са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, број
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УЦ, 113/17
и 95/18 – аутентично тумачење), потребно је да кандидат
испуњава услове у складу са чл. 139, 140 и чланом 142
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/19 и 6/20), као и да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18). Биографију
слати искључиво на мејл адресу: konkurs@boskovic.edu.rs,
у року од 8 дана објављивања огласа, а кандидати који уђу
у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73/II

Асистент са докторатом за ужу научну
област Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру, на
одређено време од три године
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 – одлука УС, 113/18 и 95/18 – аутентично тумачење)
и чланом 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др.
закон), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и
217/20), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18) и Правилником о условима, начину и поступку за избор и заснивање
радног односа сарадника Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр.
120/18). Пријаве кандидата са прилозима: биографија,
библиографија (списак радова), оверене копије диплома
и оверена копија уверења о држављанству, подносе се на
адресу: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком:
“За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Архитектонске
конструкције
на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време од 5
(пет) година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично
тумачење), чланом 74 Законa о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и
6/20 – др. закон), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 201/18, 207/19, 2013/20, 2014/20 и 217/20),
Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр.
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ”,
бр. 200/17 и 210/19), Статутом Универзитета у Београду –
Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18),
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
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Наука и образовање
вања радног односа наставника на Факултету (“Сл. билтен
АФ”, бр. 120/19) и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
– Архитектонском факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17).
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена
копија уверења о држављанству, подносе се на адресу:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204 са назнаком: “За
конкурс” Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА”
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Сервирка
8 извршилаца
УСЛОВИ: средње образовање, основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу уредбе; са или без радног искуства.

Помоћни кувар
6 извршилаца
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: I степен
стручне спреме, осмогодишња школа; са или без радног
искуства.

Спремачица
22 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа; са
или без радног искуства.

Референт за правне, кадровске и
административне послове – референт
за кадрове
УСЛОВИ: средње образовање, IV степен; правно-биротехничка школа или гимназија; са или без радног искуства;
познавање рада на рачунару.

Дефектолог – васпитач
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије);
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; са или без радног искуства; обавеза полагања стручног испита.

Референт за правне, кадровске и
административне послове – референт
за архиву
УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен; правно-биротехничка школа или гимназија; са или без радног искуства;
познавање рада на рачунару.

Референт за рачуноводствене и
финансијске послове – књиговођа
аналитичар
УСЛОВИ: средња стручна спрема, средња економска школа
или гимназија; са или без радног искуства; познавање рада
на рачунару.

Домар, мајстор одржавања,
водоинсталатер
УСЛОВИ: средње образовање, III степен стручне спреме,
КВ радник водоинсталатерске струке; 1 година радног искуства у струци; пробни рад 6 месеци; могућа провера психофизичких и радних способности.

Домар, мајстор одржавања – ложач
централног грејања
УСЛОВИ: средње образовање, II или III степен стручне
спреме; положен испит за ложача централног грејања; 1
година радног искуства у струци; пробни рад 6 месеци.

Магационер – економ, магационер за
намирнице
УСЛОВИ: средња стручна спрема, средња економска школа; са или без радног искуства.

Бесплатна публикација о запошљавању

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: да има одговарајуће
образовање; 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, 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 има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој
стручној спреми, не старије од једне године; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена копија; уверење
о држављанству, оригинал или оверена копија не старија од
шест месеци; уверење МУП-а да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, не старије од 6 месеци. Ако кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику – уверење да је
положио испит из српског језика са методиком по програму
одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу установе, поштом
или лично од 09 до 14 часова, у дирекцији установе, Прерадовићева 2а. Све остале информације могу се добити на број
телефона: 011/7292-218.

пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања
испита за лиценцу).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, средње образовање.

11000 Београд, Јове Илића 165

Редовни професор за ужу научну област
Европске студије
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне
спреме, односно докторат наука из уже научне области
за коју се бирају, као и да испуњавају услове предвиђене
Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр.
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 редовног професора и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192 од 01.07.2016, 195 од 22.09.2016, бр. 197. од
20.03.2017, бр. 199 од 16.10.2017. 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, објављене радове и друге доказе у
складу са напред наведеним актима), доставити на адресу
Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
са доказима кандидат доставља и својеручно потписану
изјаву о изворности која је у електронском облику доступна на линку: www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ”
11500 Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/8721-283

Стручни сарадник – логопед
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-

Стручни сарадник – педагог за ликовно
васпитање
са 50% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања
испита за лиценцу).

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 утврђивали високо
образовање у периоду од 10.09.2005. године до 07.10.2017.
године) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, дозвола за рад
(лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу).

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

Медицинска сестра – васпитач
15 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска
школа, васпитачки смер, медицинска сестра – васпитач;
дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања испита за
лиценцу).

Сервирка
3 извршиоца
Домар, мајстор одржавања
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, средње образовање.

Кувар, посластичар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње образовање.

Спремачица
11 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање.

Помоћни радник у централној кухињи
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних у члану 24 Закона о раду
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилника о систематизацији радних места у ПУ “Перка Вићентијевић” Обреновац: има одговарајуће образовање; 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 трајану 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 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; да има
дражвљанство Републике Србије; да зна језик српски
језик. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС; биографију, оригинал или
оверена копија, не старије од 6 месеци; дипломе о одгова-
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рајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној
спреми, оригинал или копије, не старије од једне године;
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
копија; уверење о држављанству, оригинал или оверена
копија, не старија од шест месеци; уверење МУП-а, не старије од 6 месеци, 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 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 дискиминаторно понашање
(оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци). Ако
кандидат није стекао одговарајуће образовање на спрском
језику – уверење да је положио испт из српског језика са
методиком по програму одговарајуће високошколске установе, оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци.
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима / за рад, коју врши надлежна служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријаве је 20
дана од дана објављивања конкурса, поштом на адресу
установе: ПУ ”Перка Вићентијевич”, 11500 Обреновац, Вука
Караџића 92. Све остале информације можете добити на
телефон: 011/8721-283.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРИЈА БУРСАЋ”
Београд, Милана Ракића 81

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 122 став 2, 5 и 6, чл.
139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 108/2015). Дужност директора школе може да обавља
лице које има: 1. одговарајуће образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника, педагога или 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; 2. има дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача или стручног сарадника; 3. обуку и положен испит за директора установе; 4. најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 5. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 6. 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; 7. има
држављанство Републике Србије; 8. зна српски језик (језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад). 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
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сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, доставља установи.
Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора школе подноси: 1) оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс); 2) оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); 3) доказ о радном стажу у
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); 4) уверење да
кандидат није осуђиван у складу са одредбом члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (уверење не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); 5) уверење надлежног суда
да није покренут кривични поступак, наредба о спровођењу
истраге, покренута оптужница нити решење о одређивању притвора (уверење не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс); 6) уверење привредног
суда да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење не старије
од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс ); 7)
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); 8) извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од
6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); 9) доказ
о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су на српском језику стекли
одговарајуће образовање); 10) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата – извештај просветног саветника, оверена фотокопија (уколико је вршен
стручно-педагошки надзор над радом кандидата од стране
просветног саветника, кандидат је дужан да извештај истог
достави), доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата
на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе (оверену фотокопију); 11) биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе; 12) лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење не старије од 6 месеци од дана достављања
пријаве на конкурс); документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани
кандидат биће дужан да у законском року, када министар
пропише услове, програм обуке и начин полагања испита
за директора, положи наведени испит у складу са чланом
122 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија
неће разматрати. Рок за подношење пријава на конкурс за
избор директора је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријава се подноси на адресу
школе: Основна школа „Марија Бурсаћ”, Милана Ракића 81,
Београд са назнаком: „Конкурс за избор директора” или
донети лично, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 011/3820-314.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Асистент за ужу научну област
Екстрактивна металургија и металуршко
инжењерство
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о начину,
поступку и ближим условима стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, мастер инжењер
металургије и уписане докторске академске студије студијског програма Металуршко инжењерство. Остали услови
утврђени су одредбом члана 84 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и чл. 109, 116 и 117 Статута
Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору.

Асистент за ужу научну област
Минералне и рециклажне технологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, мастер
инжењер рударства и уписане докторске академске студије
студијског програма Рударско инжењерство. Остали услови
утврђени су одредбом члана 84 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и чл. 109, 116 и 117 Статута
Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању
услова достављају се на горенаведену адресу. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”
19210 Бор, Моше Пијаде 66

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године.

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне послове
УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Васпитач
6 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовањем, о чему као доказ прилаже оверену копију дипломе о стручној спреми васпитача.

Медицинска сестра – васпитач
5 извршилаца
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; средње образовање у складу са посебним законом, о чему као доказ прилаже оверену копију дипломе о
стеченој стручној спреми медицинске сестре – васпитача.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: средње образовање економске струке (IV степен
стручне спреме), доказ: прилаже се оверена копија дипломе.

Референт за јавне набавке
УСЛОВИ: средње образовање економске струке (IV степен
стручне спреме), доказ: прилаже се оверена копија дипломе.

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања уређаја и опреме
УСЛОВИ: средње образовање (IV степен стручне спреме),
доказ: прилаже се оверена копија дипломе.

Кувар
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање куварске струке, доказ: прилаже се оверена копија дипломе.
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Наука и образовање

Помоћни кувар
2 извршиоца

Сервирка
2 извршиоца

има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријавни формулар (налази се на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја) на конкурс поднесу следећа документа: радну биографију (CV); диплому (оригинал или оверену фотокопију),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику), уверење надлежне полицијске управе о
неосуђиваности за кривична дела под тачком 3 услова конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
могу се поднети лично или поштом на адресу: Предшколска установа „Невен“ Кладово, 22. септембра 54, 19320 Кладово, са назнаком: “За конкурс“. Рок за подношење пријава
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити на телефон: 019/801-706.

УСЛОВИ: основно образовање, доказ: прилаже се оверена
копија сведочанства и радно искуство на тим пословима.

ЈАГОДИНА

Спремачица
2 извршиоца

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

УСЛОВИ: средње образовање, доказ: прилаже се оверена
копија дипломе.

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање (III степен стручне спреме),
доказ: прилаже се оверена копија дипломе.

Техничар одржавања одеће
УСЛОВИ: основно образовање, доказ: прилаже се оверена
копија дипломе.

УСЛОВИ: основно образовање, доказ: прилаже се оверена
копија сведочанства.
ОСТАЛО: Услови за рад на радном месту за све кандидате су следећи: 1. да имају одговарајуће образовање; 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична депа из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз оверену копију дипломе кандидати достављају:
пријавни формулар који се преузима са интернет сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографију, оверену копију уверења о држављанству (да није старије од 6 месеци), оверену копију извода из
матичне књиге рођених, оригинал/оверену копију уверења
о неосуђиваности (да није старије од б месеци). Сву наведену документацију кандидати достављају у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”,
лично или на адресу Предшколске установе “Бамби”, Бор,
Моше Пијаде 66. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
прибавља пре закључења уговора о раду, а доказ да зна
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће
образовање сгечено ван територије Републике Србије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара предшколске усганове Светлане Видовић,
на број телефона: 030/2100-092. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима у Националну службу за
запошљавање у Бору.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НЕВЕН”
19320 Кладово, 22. септембар 54

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање,
односно стручну спрему – IV степен стручне спреме,
средња медицинска школа – васпитачки смер; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Музичка уметност са
методиком наставе
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: најмање академски назив магистра из одговарајуће уже уметничке области, просечна оцена најмање
8,50 на претходним степенима студија и остали услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18 67/19 и
6/20 – др. закони) и Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/43 од 16.7.2020.
године и Правилником о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/44
од 16.7.2020. године (оба правилника доступна су на сајту
Универзитета у Крагујевцу, https://www.kg.ac.rs/dokumenti.
php, на картици Универзитета прописи, избори у звање
наставника), као и непостојање сметњи из члана 72 став
4 Закона о високом образовању.Уз пријаву на конкурс
доставити: оверене фотокопије диплома као доказ о одговарајућој стручној спреми и завршеним претходним степенима студија, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), биографију са
подацима о досадашњем раду, списак објављених научнх, односно стручних радова, доказ надлежног органа о
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по
овом конкурсу. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе
и у електронском облику, на начин утврђен Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање који је саставни део Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивању радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01523/43 од 16.7.2020. године. Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и некомплетне пријаве неће се разматрати.

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

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020): да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Службени гласник
РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I,
2/2017-II и 13/2018); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично

дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; обавезно је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. У складу са
чланом 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи – српски језик (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику); уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (доставља се пре
закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 (уверење полицијске
управе са изводом из казнене евиденције издато од стране
МУП-а РС); кратку биографију. Сва документа се прилажу
у оригиналу или као оверене фотокопије. Избор се врши у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања, а потребна документациј, заједно са одштампаним
формуларом, доставља установи. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор и послати на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријавни формулар са документацијом слати
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат
школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну
комисију” на адресу: ОШ “Бранко Радичевић”, 35254 Поповац. Телефон за контакт: 035/541-040.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”
35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Васпитач
на одређено време до 31.08.2021.
5 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: 1. има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године или на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање са звањем васпитач; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – део Ново на
сајту, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију;
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
или уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци, издаје МУП); 7. уверење
да се против кандидата не води кривични поступак; 8.
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Кандидати
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Наука и образовање
који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом.
Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

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

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

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

Кувар
на одређено време до 31.08.2021.
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова кувара,
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће средње образовање у трајању
од три године – образовни профил кувар; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази
се на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја – део Ново на сајту, http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULARZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 3. оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4. уверење

о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци, издаје МУП); 7. уверење
да се против кандидата не води кривични поступак; 8.
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од
8 дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу,
у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

Спремачица
на одређено време до 31.08.2021.
4 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова спремачице, може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: 1. да има основно образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази
се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – део Ново на сајту, http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULARZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 3. оверену
фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 6.
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци, издаје
МУП); 7. уверење да се против кандидата не води кривични поступак; 8. лекарско уверење (прилаже кандидат који
буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у
установу, у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну
комисију”.

КИКИНДА
ОШ “ТУРЗО ЛАЈОШ”
24400 Сента, Железничка 44
тел. 024/821-038

Наставник мађарског језика
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 и 113/2017), потребно је да кандидат испуњава
и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020), чланом 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у основној школи
„Турзо Лајош” у Сенти (број: 28-4/2019 од дана 20.09.2019.
године) и то да кандидат, у складу са чланом 139 Закона:
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из
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Наука и образовање
тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) се прибавља пре закључења уговора о раду. У
радни однос у установи може да буде примљено лице које
је стекло одговарајуће високо образовање у смислу члана
140 Закона и у складу са чланом 14 став 2 Паравилника о
организацији и систематизацији послова у основној школи
„Турзо Лајош” у Сенти, и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 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.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да поднесе: 1. уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија), 2. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 3. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4. оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту уколико поседује, 5. доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона,
6. доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима), 7. кратку
биографију и 8. одштампан пријавни формулар за пријем
у радни однос који је доступан на званичној интернет старници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава
која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока
пада у недељу или на дан државног празника, рок истиче
првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају непосредно секретаријату школе
или поштом на адресу: Железничка 44, Сента, са назнаком
„За конкурс”. Информације се могу добити у секретаријату
на телефон: 024/821-038.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА
24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/853-034

Наставник практичне наставе
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31. августа 2021.
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 2) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) држављанство Републике Србије; 4) познавање
српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик). Додатни услови: одговарајуће
високо образовање: 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; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
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ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Машинство и обрада
метала (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015,
11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018,
1/2019 – испр. и 9/2019), прописани су степен и врста образовања за радно место наставника практичне наставе у
подручју рада Машинство и обрада метала. Рок за подношење пријаве: 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Катарина Ивушић, 024/853-034, 067/702-6649. Пријаве се
подносе на горенаведену адресу, лично или поштом са
повратницом, у затвореној коверти и са назнаком „За конкурс”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна
комисија коју ће директор именовати посебним решењем.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, код надлежне службе за запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСТ”

неће се сматрати непотпуном, те ће изабрани директор
бити у обавези да положи испит за директора у законском
року). Уколико се за конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора предшколске установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора предшколске установе и оцену спољашњег вредновања (оверену фотокопију). Кандидат који се пријављује
на радно место директора попуњава пријавни формулар
(образац на званичној интернет страници Министарства
просвете), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријаве се достављају у затвореној коверти
са назнаком „Конкурс за директора”, поштом на горенаведену адресу или лично, сваког радног дана од 7.00 до 14.00
часова, у канцеларију секретара установе. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање. Ближа
обавештења се могу добити сваког радног дана у периоду
од 7.00 до 14.00 часова, на број телефона: 0230/472-189.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

23320 Чока, Маршала Тита бб
тел. 0230/472-189

38218 Лепосавић
Војске Југославије б.б.
тел. 028/84-260

Директор
на мандатни период од 4 године

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање: 1. високо образовање из члана 140 став 1 и став
2 Закона о основама система образовања и васпитања за
васпитача или стручног сарадника, стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне 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 или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; има дозволу за
рад; има обуку и положен испит за директора установе и
има најмање осам година рада у установи након стеченог
одговарајућег образовања или 2. има високо образовање
из члана 140 став 3 наведеног закона за васпитача, стечено на студијама првог степена (основне академске студије, односно основне струковне студије) или студијама у
трајању од три године или више образовање; има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 2) да је психички, физички и здравствено способан за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), за васпитача или
стручног сарадника; дозвола за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; обука и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања и члана 140 став 3 овог
закона за васпитача; дозвола за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; обука и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања и услови прописани чланом 139 истог закона, односно да има: одговарајуће образовање; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника,
васпитача и стручног сарадника; обука и положен испит за
директора установе (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; знање
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Комисија за избор директора цениће и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује, као и
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора установе. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи документацију у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о ближим условима за избор директора и Статутом установе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту или обавештења о положеном испиту за
лиценцу за наставника,васпитача или стручног сарадника:
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе, уколико поседује (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност), доказ – потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања,након стеченог одговарајућег
образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења
(не старије од 6 месеци) из надлежне службе 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, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз својеручно потисану
пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију документа о положеном стручном испиту – испиту за
лиценцу; доказ о радном стажу у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (уверење установе или оверена фотокопија
радне књижице); уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од шест месеци); радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора установе (факултативно); доказ о познавању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику)
– диплома о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад издата на српском језику; доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (пријава која
не садржи доказ о положеној обуци и испиту за директора
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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, противправног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак и да није покренута истрага за кривична
дела, не старије од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног привредног суда да кандидат
није осуђиван за привредни преступ, у вршењу раније дужности, не старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика,
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико
је надзор вршен; уколико је кандидат претходно обављао
дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(уколико је спољашње вредновање вршено); оригинал или
фотокопија лекарског уверења да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од шест месеци); биографски подаци - радна
биографија; предлог плана рада директора. Директора
установе именује министар на период од четири године.
Поступак за избор директора спроводи Комисија за избор
директора, образована од стране управног одбора. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се
лично (у периоду од 8 до 12 часова) у седишту установе
(Војске Југославијебб) или путем поште препорученом
пошиљком у затвореној коверти, на адресу: Предшколска
установа „Наша радост“ Лепосавић, Војске Југославије б.б.,
38218 Лепосавић, уз напомену „Конкурс за директора установе – не отварати”.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића б.б.
тел. 064/6454-532

Наставник у звање ванредни професор
за научну област Филолошке науке,
ужа научна област Италијански језик и
лингвистика
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: Услови за избор наставника у друштвено-хуманистичком пољу: за избор у звање ванредни професор:
доктор наука из научне области за коју се кандидат бира са
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија),
односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинална стручна остварења, односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или
монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима.

Наставник у звање наставник страног
језика за научну област Филолошке
науке, ужа научна област Италијански
језик
на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: За избор у звање наставника страног језика: високо образовање првог степена, објављени стручни радови
у одговарајућој области и способност за наставни рад.
Предуслов је непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о
високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и
посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 –
др. закон, 73/2018, 67/19 и 6/20 - др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2
од 03.04.2018. године – www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр.
II-01-400/6 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од
07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 28.06.2019),
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета
у Крагујевцу IV (бр. II-01-359/3 од 05.06.2020), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691 од 25.10.2019. године - пречишћен текст), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017), Правил-

24

| Број 912 | 16.12.2020.

ником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/4 од 16. 8. 2020.
године), Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Крагујевцу (III-01-523/43 од 16.07.2020. године), Одлуком
о изменама и допунама Правилника о поступку стицања
звања изаснивања радног односа наставника Универзитета
у Крагујевцу (III-01-471/18 од 29.10.2020), Правилником о
научним, уметничким и стручним областима Универзитета
у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28.05.2020) – www.kg.ac.
rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих нивоа студија; извод
из матичне књиге рођених (оверена копија); фотокопија
личне карте и очитана лична карта; потврда надлежног
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за
кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена копија); потврда
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству на високошколској установи; за кандидате који се први пут бирају у звање
наставника и заснивају радни однос на факултету у саставу
Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. Сву конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да
доставе и у електронској форми (на компакт диску – CD-у)
у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у
звање које је саставни део Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/43 од 16.07.2020.
године, доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити података о личности, односно да све личне податке, технички,
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената морају бити
оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз коју није
приложена комплетна документација у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања наставника и
заснивање радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу тражена конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће се разматрати. Сва
документација и радови достављају се Служби за опште
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички
факултет, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Наставник немачког језика
са 22,22% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем
у радни однос прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и
27/2018 – др. закон 10/2019 и 6/2020) и то: да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), као
и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Просветни
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19); да имају психичку, физичку
и здраствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторско понашање; држављанство Републике
Србије; да знају српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар
који преузима на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним
пријавним формуларом доставља следећу документацију:
оверени препис или оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са децом и
ученицима доставља кандидат који заснује радни однос по
конкурсу пре закључења уговора о раду; уверење о неос-

уђиваности за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања кандидат прибавља у надлежној полицијској управи МУП-а, не старије
од 6 месеци, у оригиналу или овереној копији; уверење о
држављанству РС – оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 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. Тражена документа достављају
се у оригиналу или овереној копији лично или послати у
затвореној коверти на горенаведену адресу, са назнаком
“За конкурс”. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за
информације: 034-335-464 (секретар школе).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
34227 Баточина, Краља Петра I 73
тел. 034/6842-324

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора Предшколске установе
мора да испуњава услове прописане одредбама члана 122
став 3 и 4, члана 139 и члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018
– др. закон и 6/2020 – у даљем тексту: Закон), и то: директор
предшколске установе може бити васпитач или стручни
сарадник који има: одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника прописано чланом 140 став 1
и 2 Закона, 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 и мора имати завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године и да има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 8 (осам) година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; директор предшколске установе може
бити васпитач који има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 Закона за васпитача, и то: високо образовање на
студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање и да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање 10 (десет)
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способности
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о
основама система образовања и васпитања, односно да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад;
да има лиценцу за рад васпитача/стручног сарадника; да има
положен испит за директора установе; да има одговарајуће
радно искуство на пословима образовања и васпитања.
Документација која се подноси уз пријаву на јавни конкурс:
тачан назив радног места за које се кандидат пријављује уз
навођење података о томе када и где је објављен јавни конкурс на који се кандидат пријављује, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона,
имејл-адресу, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства, податке о стручном знању, искуствима, вештинама, као и податке о посебним областима
знања и вештина уколико их поседује. Кандидат уз пријавни
формулар (који се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, www.mpn.gov.rs) треба
да достави доказе о испуњености услова у оригиналу или
овереној фотокопији, и то: оверену фотокопију дипломе о
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стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију
лиценце за рад васпитача/стручног сарадника; оверену
фотокопију уверења (лиценце) о положеном испиту за
директора установе; потврду да има најмање 8 (осам) година
рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, односно 10
(десет) година рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања – оригинал; уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање – оригинал и не старије од 6 месеци; уверење надлежног привредног суда да кандидат није правноснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности, оригинал
и не старије од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије, оригинал и не старије од 6 месеци; доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику; доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду, оригинал и не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија; уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, као и да није покренута
истрага, оригинал и не старије од 6 месеци; биографију са
кратким прегледом кретања у служби и доказе о својим
стручним и организационим способностима; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), оверена фотокопија, а уколико није
било надзора, доставља писану изјаву да није било надзора
у раду кандидата; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, оверена фотокопија; програм рада
кандидата. Пријаву са документацијом може поднети и кандидат који нема положени испит за директора предшколске
установе, с тим да уколико буде изабран за директора у складу са Законом и Статутом Установе дужан је да испит положи
у року до 2 (две) године од дана ступања на дужност. Непотпуне и неблаговремене пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, комисија неће узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета у року
утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сматраће се
и пријава која је предата препорученом поштом и тада се као
дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку.
Када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу
или дане државног празника, рок за пријаву помера се за
следећи радни дан. Под потпуном пријавом сматраће се
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове конкурса. Рок за подношење
пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријава се
подноси у затвореној коверти, препорученом пошиљком
путем поште или лично у пријемној канцеларији предшколске установе „Полетарац” Баточина (Баточина, Краља Петра
I 73), са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за избор директора – не отварај”. Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу је Слађана Рајковић, секретаре. Обавештења се
могу добити сваког радног дана у периоду од 08.00 до14.30
часова, на број телефона: 034/6842-324. Министар у року од
30 дана од дана пријема документације Управног одбора
установе, врши избор директора установе и доноси решење
о његовом именовању, о чему установа обавештава лица
која су се пријавила на конкурс. Пријаве на конкурс са достављеном документацијом не враћају се подносиоцима, већ
остају у документацији.

ОШ „ДУШАН РАДОЊИЋ”
34304 Бања
тел. 034/6777-014

Наставник музичке културе
са 35% 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; 140 став 1 тачка 1 подтачка (1)
и (2) и тачка 2. истог члана; 142 ст. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
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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 Закона 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,
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 одштампаним 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 „Душан Радоњић”, 34304 Бања, или лично у просторијама школе, од 08.00 до 13.00 часова, са назнаком: По
конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. За додатне информације обратити
се на тел. 034/6777-014.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА
“IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”
36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник
предметне наставе – грађанско
васпитање
са 95% радног времена
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених чланом 24. Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,113/2017 и 95/2018),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом
139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140, чланом 142. став
1, став 2. став 4.Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон,
10/2019 и 6/2020) и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140. став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2)
и тачке 2). Степен и врста образовања морају бити из образовно научне области у складу са чланом 2. став 1. тачка 1.
подтачка 2. Правилника о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни
гласник“ бр. 11/2012, 15/13, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
11/2017 и 16/2020) - други циклус основног образовања и
васпитања; Лица из члана 2. тачка 1. подтач. 2) Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи могу да изводе наставу уколико су, у складу са прописом којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника,
савладала програм обуке за извођење наставе из предмета
грађанско васпитање за одговарајући разред, односно која
су претходно завршила неке од следећих програма: Обука
за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/
тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз учење; Едукација за ненасиље; Речи су
прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље;
Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права;
Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење које се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе,против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се уверењем из казнене евиденције, коју прибавља кандидат у Министарству унутрашњих
послова надлежне полицијске управе); да има држављанство Републике Србије (доказује се Уверењем о држављанству у оригиналу или овереној копији не старије од 6 месеци); да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно - васпитни рад. Доказ да кандидат зна језик на
којем остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у
обавези су да доставе само они кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика; доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије
и педагогије или оверена копија уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу)- за оне који
ово образовање поседују , а за оне који не поседују Закон
по члану 142 став 2. дозвољава и дефинише као обавезу да
ово образовање наставник стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Степен и врста образовања
морају бити из образовно научне области у складу са чланом 2. став 1. тачка 1. подтачка 2. Правилника о степену и
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС- Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/13, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 11/2017 и 16/2020) - други циклус основног
образовања и васпитања. Кандидат попуњава пријавни
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Наука и образовање
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању
или уверења о стеченом високом образовању, уколико
диплома није издата; доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије
и педагогије или оверена копија уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу)- за оне који
ово образовање поседују , а за оне који не поседују Закон о
основама система образовања и васпитања, по члану 142
став 2. дозвољава и дефинише као обавезу да ово образовање наставник стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; доказ да је кандидат савладао програм
обуке за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно да је завршио неке
од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз учење;
Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари
осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете;
Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или да
је завршио специјалистички курс за наставнике грађанског
васпитања на одговарајућој високошколској установи (оригинал или оверена фотокопија потврде/уверења... о савладаности одговарајућих програма, односно о завршености
специјалистичког курса за наставнике грађанског васпитања које издаје одговарајућа високошколска установа);
извод из матичне књиге рођених са холограмом; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, као и да није
утврђено дискриминаторног понашања, у складу са законом – прибавља кандидат у Министарству унутрашњих
послова надлежне полицијске управе доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и
ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању
конкурса, а пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” поштом на адресу ОШ „IV краљевачки батаљон” Краљево,Улица Олге Јовичић број 1, 36000
Краљево, контакт телефон: 036/314-330, или лично радним
даном од 8 до 14 часова, са назнаком „Пријава на конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“
37240 Трстеник, Дамјана Максића 2
тел. 062/798-960

Наставник гитаре
2 извршиоца
Наставник клавира
Наставник кларинета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 – др.
закона, 10/19, 27/18 – и др. закон и 6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона и
у складу са 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. 16/15, 11/16, 2/17, 9/19 и 1/20); 2.
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да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закључења уговора о раду); 3. да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмањем три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
слкаду 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 су дужни да доставе: пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; биграфију и пропратну документацију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (оверену фотокопију дипломе и додатка дипломе);
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 за лиценцу (у складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања); уверење о неосуђиваности прибављено од надлежног органа МУП-а (оригинал или оверену фотокопију), не
старије од 6 месеци; уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; доказ о здравственој способности доставља кандидат који је изабран, пре закључења
уговора о раду; кандидат који није стекао образовање на
српском језику доставља доказ о знању српског језика, на
коме се изводи образовно-васпитни рад. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака, а на упут школе. Пријаве
слати на горе наведену адресу, или предати непосредно у
секретаријату школе, у коверти са назнаком: “Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време”, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН ХРИСТИЋ”
37000 Крушевац, Чупићева 25

1. Наставник флауте
са 80% радног времена
2. Наставник упоредног клавира
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19
и 6/20), чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/13 и 2/17), чланом
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 („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 16/15, 11/16 и 2/17), чланом 2 Правилника о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр.
8/15, 11/16, 13/16 – испр., 13/16 и 2/17). Кандидат мора да
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље упородици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Кандидати подносе: одштампан и
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
биографију и следеће доказе о испуњености услова: 1.
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи); 2. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 3. извод из матичне књиге
рођених; 4. 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 чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања); 5. уверење о неосуђиваности, прибављено од надлежног органа МУП-а; 6. доказ
о знању српског језика – подноси кандидат који средње,
више, или високо образовање није стекао на српском језику, издат од одговарајуће високошколске установе. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се подносе лично у секретаријату Музичке школе „Стеван Христић” или шаљу поштом (препорученом
пошиљком) на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
”ВУК КАРАЏИЋ”
Лебане, 19. август 3
тел./факс: 016/846-292

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог
Наставник информатике и рачунарства
са 70% радног времена, на одређено
време, а најдуже до повратка запосленог
Наставник технике и технологије
са 30% радног врeмена, на одређено
време до повратка запосленог
Наставник математике
са 44,44% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018, 10/19 и 6/20), кандидат
треба да има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена: академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области из
одговарајућег предмета, односно групе предмета; одговарајући степен стручне спреме одређеног занимања према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Кандидат
треба да има: психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије.
Кандидат попуњава пријавни формулар скинут са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, и уз одштампан, попуњен и потписан формулар
који је обавезан доставља и своју пријаву по конкурсу. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци или оверену фотокопију; извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; уверење из основног суда и уверење из МУП-а. Доказ
да лице има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима доказује се уверењем надлежног дома
здравља – службе медицине рада пре закључивања уговора о раду, доставља га изабрани кандидат. Предвиђена
психолошка процена способности кандидата за рад са ученицима обавља се у складу са законом. Неблаговремене,
неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве са потребном документацијом слати препоручено поштом на адресу: Основна школа „Вук Караџић”
Лебане, 19. август бр. 3, 16230 Лебане, или предати лично
у секретаријату школе, са назнаком “За конкурс – конкурсној комисији школе”, радним данима од 08 до 13 часова,
телефон: 016/846-292. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир.
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ЛОЗНИЦ А
СРЕДЊА ШКОЛА

Мали Зворник, Краља Петра Првог 12
тел. 015/471-003

Наставник практичне наставе са
технологијом рада за образовни профил
женски фризер
са 50% радног ангажовања
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом 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), треба да испуњава услове утврђене Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/1017 и 95/18 – др. закон, 10/2019 и
6/2020) (даље Закон), односно да има одговарајуће звање:
креатор женских фризура, односно мајсторски испит и радно искуство пет година у струци; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетничког лица, запуштање и запостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривична из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се може преузети на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи у року од осам дана од дана објављивања
конкурса. Уз пријавни формулар кандидат треба да достави
следећу документацију: 1) доказ о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену копију, не не старију од
шест месеци, 2) диплому или оверену копију којом је стекао
звање креатор женских фризура, 3) доказ из казнене евиденције МУП-а Републике Србије да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које му је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као ни за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица , запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају на
адресу: Средња школа, Краља Петра Првог 12, 15318 Мали
Зворник, са назнаком „Конкурс за наставника“. Ближа обавештења могу се добити на телефон: 015/471-003, сваког
радног дана од 8.00 до 14.00 часова код секретара школе.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Наставник здравствене неге у подручју
рада Здравство и социјална заштита
за 54% норме часова
УСЛОВИ: виша медицинска сестра – техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге;
специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша
медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар; дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге – мастер; мастер организатор здравствене неге;
мастер професор предметне наставе (претходно завршене
основне академске студије у области здравства). Лице из
ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.
Лице треба да има и доказ о испуњености услова из члана
142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласни РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020), а то је да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у 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.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник стручних предмета за
подручје рада Здравство и социјална
заштита
УСЛОВИ: доктор медицине. Лице треба да има и доказ о
испуњености услова из члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), а то је да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у 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.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из. чл.
139, 140, 142 и 143 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019, 6/2020); да испуњавају услове у погледу стручне
спреме сходно Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
21/2015, 11/2016, 13/2018 и 5/2019). Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарсва просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови“. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране
директора школе, а избор се врши у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања. У поступку
одлучивања у избору кандидата, кандидати изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Пријављени кандидати су дужни да уз пријаву доставе одређену документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или
оригинале; доказ да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након доплимирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије или
оверена копија уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу); уколико кандидат има (уколико нема дужан је да у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос стекне ово
образовање као услов за полагање испита за лиценцу),
оверена фотокопија уверења о држављанству или оригинал (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (са холограмом) оригинал; доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способности за
рад са ученицима, који кандидат доставља пре закључења уговора о раду; 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
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да није под
истрагом и да се против њега не води кривични поступак
– оригинал или оверена фотокопија (из суда не старији
од 6 месеци) и доказ из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија не старији од 6 месеци) 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.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон: 015/882-086.

Национална служба
за запошљавање

НИШ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

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

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Научне дисциплине у спорту
и физичком васпитању, за предмет
Холистички приступ адаптивном
физичком вежбању, Корективна
гимнастика и сродни предмети
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа и стицања
звања наставника прописани су чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 165 Статута Универзитета у
Нишу: у звање доцента може бити изабрано лице које је
претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама; у звање ванредног професора може
бити изабрано лице које поред услова за звање доцента
има и више научних радова од значаја за развој науке, у
ужој научној области за коју се бира, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студију,
патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен
уџбеник или монографију, практикум или збирку за ужу
научну област за коју се бира и више радова саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима. Рок
за пријављивање кандидата је 15 (петнаест) дана од дана
расписивања конкурса. Кандидати достављају: пријаву са
биографским подацима, препис дипломе о научном називу
доктора наука, списак радова са библиографским подацима, као и саме радове, на горенаведену адресу. Кандидати
који се пријављују на конкурс за избор у звање дужни су
да попуне образац о испуњености услова за избор у звање
наставника који се налази на веб-порталу Универзитета у
Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог, а уколико кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се обрати
администратору Факултета на e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs. Ради
благовременог отварања корисничког налога, кандидатима се препоручује да се јаве најкасније 24 часа пре истека
конкурсног рока.
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Производни системи и
технологије
на одређено време од 5 година
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 6 и став 8
Закона о високом образовању, чланом 165 став 6 и став
8 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета
у Нишу”, бр. 8/2017) и члановима 25, 26, 27 и 28 Ближих
критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 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”, бр. 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 и диплома о завршеним претходним нивоима студија); доказ о педагошком
искуставу на високошколској установи (потврда или уговор о раду); 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 горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле
пријаве и пријаве без комплетне документације сматраће
се неуредним и неће бити разматране, о чему Факултет
доноси посебан закључак.

ОШ “ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, који је именован на место
помоћника директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука са претходно завршеним студијама 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, са
претходно завршеним студијама првог степена из научне,
однодно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета-образовни профил: професор физике;
дипломирани физичар; професор физике и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; професор физике и
основе технике; дипломирани педагог за физику и основе
технике; професор физике и математике; дипломирани
астрофизичар; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; професор физике и хемије за основну
школу; професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за примењену физику; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар истраживач; дипломирани професор физике и хемије за основну
школу; дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику; дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО; дипломирани астроном, смер астрофизи-
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ка; 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. Обавезно 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. 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 ове тачке. Кандидат треба
да има и: психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из става 3 тачке 1), 2),
4) и 5) текста конкурса подносе се уз пријаву на конкурс,
а из става 3 тачка 3), пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни формилар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у
делу: „Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); диплому или уверење о завршеном факултету (оригинал или оверена фотокопија); потврду високошколске установе о положеним испитима из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, односно уверење о положеном
стручном испиту / уверење о положеном испиту за лиценцу; податак из казнене евиденције надлежне полицијске
управе (казнена евиденција се води код полицијских управа према месту рођења кандидата); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Конкурсну документацију
кандидати достављају на горенаведену адресу.

ОШ “ЛЕЛА ПОПОВИЋ”
Миљковац
18202 Горња Топоница
тел. 018/621-724

Андрагошки асистент
за рад у првом, другом и трећем циклусу
основног образовања одраслих, на
одређено време до 31.08.2021. године
Андрагошки асистент
са 36,4% радног времена, за рад
у првом, другом и трећем циклусу
основног образовања одраслих, у
издвојеном одељењу КПЗ у Нишу, на
одређено време до 31.08.2021. године
Андрагошки асистент
са 31,8% радног времена, за рад
у првом, другом и трећем циклусу
основног образовања одраслих, у
издвојеном одељењу у Дољевцу, на
одређено време до 31.08.2021. године

Андрагошки асистент
са 31,8% радног времена, за рад
у првом, другом и трећем циклусу
основног образовања одраслих, у
издвојеном одељењу у Житорађи, на
одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања.
Послове андрагошког асистента може обављати лице које
има стечено средње образовање и савладан програм обуке
„Интегрални програм обуке за остваривање основног образовања одраслих по моделу функционалног основног образовања одраслих“, према Правилнику о условима у погледу
простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте
образовања наставника и андрагошких асистената за
остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 13/13 и 18/13). За рад у издвојеном одељењу у КПЗ-у,
лице које се ангажује на пословима андрагошког асистента
потребно је да има завршен и Модул – обука наставничког тима за имплементацију програма ФООО у КПЗ. Лице
које нема савладан програм обуке, дужно је да достави
доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у року
од шест месеци од дана пријема у радни однос. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; диплому о стеченој стручној спреми; доказ о неосуђиваности (доказ се
прибавља у МУП-у); доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи – српски језик (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику);
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доставља се пре
закључивања уговора о раду). Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Документа се прилажу у
оригиналу или као оверене фотокопије, не старије од шест
месеци. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Математика
на Департману за математику, на
одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор наука – математичке науке.

Наставник за ужу научну област Заштита
животне средине
у звању ванредног професора или
редовног професора, на Департману за
географију, на одређено време од 60
месеци, односно на неодређено време
УСЛОВИ: доктор географије.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву, биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних радова
са библиографским подацима, као и саме радове (списак
радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у
часопису навести одговарајући линк), за радно место предвиђено овим конкурсом. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и
предају образац који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Рок за пријаву: 15 дана.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏЕВИЋ – ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

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

ОШ „ХАЛИФА БИН ЗАЈИД АЛ
НАЈХАН“
36300 Нови Пазар, Дојевиће бб
тел. 020/361-633

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене преко
60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета (до 18. 11. 2021. године), за
рад у ИО Пожега
Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене преко
60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета (до 25. 05. 2021. године), за
рад у ИО Себечево
Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене преко
60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета (до 09. 01. 2022. године), за
рад у ИО Себечево
Наставник математике
на одређено време ради замене преко
60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета (до 22. 08. 2021. године), за
рад у ИО Себечево
Наставник физике
на одређено време до повратка радника
са места в. д. директора, са 30% радног
времена, за рад у ИО Пожега
Наставник хемије
на одређено време до повратка радника
са места в. д. директора, са 70% радног
времена, за рад у матичној школи и ИО
Пожега
Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене преко
60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета (до 19. 11. 2022. године), за
рад у ИО Багра и ИО Себечево
Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене преко
60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета (до 09. 01. 2022. године),
са 56% радног времена, за рад у ИО
Пожега
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане
законом: одговарајуће високо образовање у складу са чл.
139, 140, 141 став 7, 142 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/2018 – др. законни, 10/2019 и 6/2020), које је стекао на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета;
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 тајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајући степен и врста образовања према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, број
11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дициплина 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. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1 овог закона. Кандидат треба да има: држављанство РС (уверење
о држављанству, оригинал или оверену копију); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
која је изречена казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
и давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни фолмулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним фолмуларом доставља установи. Уз захтев потребно
је доставити: диплому или оверен препис дипломе о завршеном образовању; исправа коју издаје високошколска
установа а којом доказује да је стекао образовање из психолошких, педагошких и матодичких дициплина или доказ
из високошколске установе да су у току студија положили
испите из педагогије и психологије; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из МКР; уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања (уверење о
неосуђиваности – основни суд и уверење о некажњавању
– МУП); потврда одговарајуће установе де је кандидат
положио испит из српског и босанског језика (осим кандидата који су средње, више или високо образовање стекли
на српском и босанском језику, што доказује оригиналом
или овереним преписом/фотокопијом дипломе за наведени ниво образовања). У поступку одлучивања о избору
наставника, комисија ће уврстити у ужи избор кандидате
који ће бити упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О
времену и месту провере изабрани кандидати биће накнадно обавештени. Рок за пријављивање на конкурс је осам
(8 ) дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДВА ХЕРОЈА“
36300 Нови Пазар
Радничка/Косанчићева б.б.
тел. 020/381-447

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став
1 Закона о раду („Сл. гласник РС”. бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлуке УС и 113/ 2017),
кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1. има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања које је стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специја-

листичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета и студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинује целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; б) на основима
студијама у трајању од најмање четири године, по прописама који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Здравство и социјална заштита: професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, професор српског
језика и српске књижевности, професор српскохрватског
језика са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности 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, професор југословенске књижевности, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима, мастер професор језика и књижевности (студијски програм:
Српски језик, Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија:
српски језик и лингвистика, филологија, модули: Српски
језик и српски језик и компаративна књижевност, 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 књижевности и језика (србиста), мастер професор књижевности и језика – компаратиста; 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 безуслова казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
радоскврнуће, 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 треба да доставе попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министрарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs), оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења ) о
траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал или оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем
образовању у подручју рада Здравство и социјална заштита,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; доказ о испуњавању услова из члана 139
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је лице стекло средње, више или високо
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евидеције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закон о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом у
Националну службу за запошљавање Нови Пазар. Рок за
подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну
документацију и краћу биографију кандидати могу доставити лично или поштом на горе наведену адресу. Ближе
информације могу се добити на број телефона: 020/381-447.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
16.12.2020. | Број 912 |
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Наука и образовање

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

Наставник економске групе предмета,
за предмете: Банкарска обука – 60%
радног времена, Банкарско пословање –
40% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће високо образовање сходно
члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19,
27/18 – др.закон и 6/20), као и степен и врсту образовања
по Правилнику о врсти и степену образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Економија, право и администрација („Сл. гласник РС“, број 16/2015, 11/2016, 2/2017,
1/2019 и 9/19); 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела примање или давање мита; за кривично дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и 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 ком се остварује
образовно-васпитни рад (образовно-васпитни рад се изводи на српском и босанском језику). Уз одштампани примерак пријавног формулара на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати су дужни да доставе следећу документацију: 1.
доказ о стручној спреми – оверена фотокопија дипломе
или уверење о завршеним основним академским и мастер студијама, 2. уверење о држављанству, не старије од
шест месеиц, оригинал или оверена фотокопија, 3. извод
из матичне књиге рођених, не старије од шест месеци,
оригинал или оверена фотокопија, 4. знање српског језика, односно босанског језика кандидат доказује стеченим
средњим, вишим или високим образовањем на наведеним
језицима или да је кандидат положио испит из наведених
језика по програму високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија), 5. доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат доказује уверењем из казнене евиденције да није осуђиван издатим од
МУП-а РС и уверење надлежног суда РС, да није покренут
кривични поступак и да није под истрагом, не старије од
шест месеци (оригинал или оверена фотокпија). Доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
на копнкурс уз потребну документацију кандидати могу
лично доставити школи или путем поште на горе наведену
адресу. Ближе информације се могу добити у секретаријату
школе на горе наведени број телефона.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар
28. новембра 163
тел. 020/318-198

Наставник економске групе предмета,
за предмете: Маркетинг – 10% радног
времена, Менаџмент – 10% радног
времена, Принципи економије – 10%
радног времена, Пословна и службена
кореспонденција – 20% радног времена
на одређено време ради замене
именованог на функцију помоћника
директора, преко 60 дана, најдуже до
31.08.2021.
Наставник рачунарства и информатике
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
именованог на фукнцију помоћника
директора, преко 60 дана, најдуже до
31.08.2021.
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Наставник преметне наставе: биологија
– са 35% радног времена, екологија и
заштита животне средине – 25% радног
времена, социјална екологија – 10%
радног времена
на одређено време ради замене преко
60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства
Наставник рачунарства и информатике
за 90% радног времена, на одређено
време ради замене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства
Наставник физике
за 80% радног времена, на одређено
време ради замене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства
Наставник економске групе предмета,
за предмете: Економско пословање –
40% радног времена, Економија – 20%
радног времена, Пословна и службена
кореспонденција – 20% радног времена,
Статистика – 20% радног времена
на одређено време ради замене преко
60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће високо образовање сходно
члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19,
27/18 – др. закон и 6/20), као и степен и врсту образовања
по Правилнику о врсти и степену образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Економија, право и администрација („Службени гласник РС“, број 16/2015, 11/2016, 2/2017,
1/19 и 9/19) и Правилнику о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник
РС“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/18, 7/2019 и
2/20); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће; за 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 ком се остварује образовно-васпитни рад (образовно-васпитни рад се изводи на српском
и босанском језику). Уз одштампани примерак пријавног
формулара са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су дужни да доставе следећу документацију: 1. доказ о стручној
спреми, оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеним основним академским и мастер студијама, 2. уверење о држављанству, не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија, 3. извод из матичне књиге
рођених, не старији од шест месеци, оригинал или оверена
фотокопија, 4. знање српског језика, односно босанског
језика кандидат доказује стеченим средњим, вишим илил
високим образовањем на наведеним језицима или да је
кандидат положио испит из наведених језика по програму
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија), 5. доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, уверење из казнене евиденције да није осуђиван, издато од МУП-а РС и уверење надлежног суда РС да
није покренут кривични поступак и да није под истрагом, не
старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокпија).
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну документацију кандидати могу
лично доставити школи или путем поште на горе наведену
адресу. Ближе информације се могу добити у секретаријату
школе на горе наведени број телефона.

НОВИ СА Д
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: 1. 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 трајању
од три године или са вишим образовањем); дозвола за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обука 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; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик 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 поседновању 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 да за
њега 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
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Наука и образовање
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-предагошког
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 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.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/485-4028

Предавач за ужу област Трговина
на одређено време од 5 (пет) година, са
непуним радним временом од 10%
УСЛОВИ: магистар наука, односно најмање специјалиста
академских студија – економске науке; објављени научни,
односно стручни радови у научним часописима и зборницима, са рецензијама, најмање пет, из уже области за коју
се кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање наставника.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: оверене фотокопије диплома о завршеним основним и последипломским студијама, биографију, списак научних и
стручних радова, као и саме радове и доказ о држављанству. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве се могу
поднети лично, радним даном на адресу школе: Владимира Перића Валтера 4, Нови Сад, или путем поште.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока
за пријаву на конкурс сачинити извештај о пријављеним
кандидатима и ставити га на увид јавности на период од 8
дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и сајта школе.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

СРЕДЊА ШКОЛА
“ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”
21235 Темерин, Народног фронта 80
тел. 021/843-272

Наставник предметне
наставе – машинска група предмета
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у
радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020) за заснивање радног односа: да има одговарајући
степен стручне спреме одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Машинство и обрада метала (“Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016,
2/2017, 3/2017, 8/2017...9/2019 и 2/2020) и то: да има одговарајуће високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) или 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године и једно од звања: (1) дипломирани
машински инжењер; (2) дипломирани инжењер машинства; (3) професор машинства; (4) дипломирани инжењер
за развој машинске струке; (5) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне
академске студије у области машинског инжењерства; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља се у МУП-у); да је држављанин
Републике Србије; да зна српски језик (доказ су у обавези
да доставе само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику) – доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: пријавни формулар који попуњава на званичној
интернет сраници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, штампа га и исти прилаже са документацијом, биографију, диплому или уверење о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију; уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; уверење о некажњавању (прибавља се
у МУП-у), оригинал; потврду одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика
(само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно место упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени. Пријаве доставити лично у секретаријат школе
(радним данима од 8.00 до 12.00 часова) или слати препорученом пошиљком на адресу школе: Народног фронта 80,
21235 Темерин. Рок за подношење пријава је 10 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Ближе информације
на тел. 021/843-272.

Наставник рачунарства и и информатике
са непуним радним временом од 60%
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у
радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020):
да има одговарајући степен стручне спреме, одређеног
занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 –
испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020
и 15/2020) и то: да има одговарајуће високо образовање
које је стекао: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке

академске студије) или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године и једно
од звања: 1) професор информатике, односно дипломирани
информатичар; (2) професор математике и рачунарства; (3)
професор математике, односно дипломирани математичар,
смер рачунарство и информатика; (4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани
инжењер електротехнике, сви смерови односно одсеци; (6)
дипломирани инжењер електронике, сви смерови односно одсеци; (7) дипломирани инжењер за информационе
системе, односно дипломирани инжењер организације за
информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; (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) професор технике и информатике; (11) дипломирани математичар; (12) дипломирани информатичар; (13) дипломирани
информатичар – пословна информатика; (14) дипломирани
информатичар – професор информатике; (14а) дипломирани инжењер организационих наука – одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, одсек
за управљање квалитетом; (14б) мастер инжењер софтвера;
(14в) мастер инжењер информационих технологија и система; (14г) мастер дизајнер медија у образовању; (14д) мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет);(15) дипломирани информатичар – мастер;
(16) дипломирани професор информатике – мастер; (17)
дипломирани информатичар – мастер пословне информатике; (18) дипломирани професор технике и информатике
– мастер; (19) мастер математичар; (20) мастер информатичар; (21) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;
(22) мастер инжењер информационих технологија; (23) мастер професор технике и информатике; (24) мастер инжењер
организационих наука (студијски програм Информациони
системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); (25) мастер дизајнер медија у образовању;
(26) мастер професор информатике и математике; (27)*
мастер професор технике и информатике. Лице из тачке
16) овог члана које је стекло академско звање мастер мора
имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет
предмета из области рачунарства и информатике (од тога
најмање један из области Програмирање) и најмање два
предмета из једне или две следеће области – Математика
или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом
од стране матичне 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 предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање)
и најмање два предмета из једне или две следеће области
– Математика или Теоријско рачунарство. 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. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем
које испуњава услове из ст. 1, 3. и 4. ове тачке, наставу и
друге облике образовно-васпитног рада за предмет Рачунарство и информатика могу да изводе и лица која су стекла
стручни назив струковни специјалиста, ако у оквиру завршених студија имају положених најмање пет предмета из
области рачунарства и информатике (од тога најмање један
из области Програмирање) и најмање два предмета из једне
или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство. Испуњеност услова из ст. 2-5. ове тачке утврђује
министарство надлежно за послове образовања, на основу
наставног плана и програма студија, односно студијског програма; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља се у МУП-у); да је држављанин Републике
Србије; да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе
само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику) – доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика и
да зна мађарски језик.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
приложи: пријавни формулар који попуњава на званичној интернет сраници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, штампа га и исти прилаже са документацијом, биографију, диплому или уверење о стеченој
стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал
или оверену фотокопију; уверење о некажњавању (прибавља се у МУП-у), оригинал; потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског језика
(само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику) и диплому о завршеној средњој, вишој или високој школи на мађарском језику или потврду одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из
мађарског језика. Доказ о испуњености услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају услове за
оглашено радно место упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени. Пријаве доставити лично у секретаријат школе (радним данима од 8.00 до 12.00 часова) или
слати препорученом пошиљком на адресу школе: Народног фронта 80, 21235 Темерин. Рок за подношење пријава
је 10 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Ближе информације на тел. 021/843-272.

Наставник рачунарства и информатике
на мађарском наставном језику, са
непуним радним временом од 71%
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем
у радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020): да има одговарајући степен стручне
спреме одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020) и Правилнику 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, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020 и
14/2020) и то: да има одговарајуће високо образовање
које је стекао: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године и једно од звања: 1) професор информатике, односно дипломирани информатичар; (2) професор
математике и рачунарства; (3) професор математике,
односно дипломирани математичар, смер рачунарство
и информатика; (4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови, осим енергетског; (6)
дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим
индустријске енергетике; (7) дипломирани инжењер за
информационе системе, односно дипломирани инжењер
организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; (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) професор
технике и информатике; (11) дипломирани математичар; (12) дипломирани информатичар; (13) дипломирани информатичар – пословна информатика; (14) дипломирани информатичар – професор информатике; (14а)
дипломирани инжењер организационих наука - одсеци
за информационе системе, информационе системе и
технологије, одсек за управљање квалитетом; (14б) мастер инжењер софтвера; (14в) мастер инжењер информационих технологија и система; (14г) мастер дизајнер
медија у образовању; (14д) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет); (15) дипломирани информатичар, мастер;
(16) дипломирани професор информатике, мастер; (17)
дипломирани информатичар, мастер пословне информатике; (18) дипломирани професор технике и информатике, мастер; (19) мастер математичар; (20) мастер
информатичар; (21) мастер инжењер електротехнике и
рачунарства; (22) мастер инжењер информационих технологија; (23) мастер професор технике и информатике;
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(24) мастер инжењер организационих наука (студијски
програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); (25) мастер
дизајнер медија у образовању; (26) мастер професор
информатике и математике; (27)* мастер професор технике и информатике. Лице из тачке 16) овог члана које
је стекло академско звање мастер мора имати, у оквиру
завршених студија, положених најмање пет предмета из
области рачунарства и информатике (од тога најмање
један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или
Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом
од стране матичне 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 предмета из области
рачунарства и информатике (од тога најмање један из
области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско
рачунарство. 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. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем
које испуњава услове из ст. 1, 3 и 4 ове тачке, наставу
и друге облике образовно-васпитног рада за предмет
Рачунарство и информатика могу да изводе и лица која
су стекла стручни назив струковни специјалиста, ако у
оквиру завршених студија имају положених најмање пет
предмета из области рачунарства и информатике (од
тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области
- Математика или Теоријско рачунарство. Испуњеност услова из ст. 2-5 ове тачке утврђује министарство
надлежно за послове образовања, на основу наставног
плана и програма студија, односно студијског програма.
Кандидат треба и: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (прибавља се у МУП-у); да је држављанин
Републике Србије; да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику) – доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
приложи: пријавни формулар који попуњава на званичној интернет сраници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, штампа га и исти прилаже са документацијом, биографију, диплому или уверење о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; уверење о некажњавању
(прибавља се у МУП-у), оригинал; потврду одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика (само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Доказ о испуњености услова у
погледу психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду. Кандидати чије
су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају
услове за оглашено радно место упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени. Пријаве доставити лично у секретаријат школе (радним данима од 8.00 до 12.00
часова) или слати препорученом пошиљком на адресу
школе: Народног фронта 80, 21235 Темерин. Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Ближе информације на тел. 021/843-272.

Посао се не чека,
посао се тражи

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Сточарство
на одређено време до 5 година или на
неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Метеорологија, физика и
биофизика
на одређено време до 5 година или на
неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Генетика, оплемењивање
биљака и семенарство
на одређено време до 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

Доцент за ужу научну област
Ентомологија
на одређено време до 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

Асистент за ужу научну област
Пољопривредна техника
на одређено време до 3 године
УСЛОВИ: пољопривредни факултет, факултет техничких наука (одговарајућег смера који припада ужој научној области).

Сарадник у настави за ужу научну област
Сточарство
на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: пољопривредни факултет, одговарајући смер
који припада ужој научној области.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 – др. закон.), у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености услова
по овом конкурсу: краћу биографију са библиографијом,
списак научних и стручних радова као и доказе о њиховом
објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми.
За наставна звања (доцент, ванредни или редовни професор) кандидати треба да попуне електронски образац
који се налази на сајту Универзитета Нови Сад – https://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje (исти доставити на мејл: opstasluzba@polj.uns.
ac.rs, у року предвиђеном за пријаву кандидата). За сваку
одредницу коју попуњава кандидат у обрасцу неопходно је
приложити и доказ, у виду одлуке решења или потврде.
За сарадничка звања (асистент, сарадник у настави) поред
биографских података, научних и стручних радова као и
доказа о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, доставити и уверења о наставку студија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана
од дана објављивања. Пријаве достављати на адресу: Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет (за конкурс), 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
НОВИ САД
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач
80 извршилаца
УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање из области педагошких наука на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање.
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Наука и образовање

Васпитач
за извођење програма на мађарском
језику
УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање из области педагошких наука на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање.

Нутрициониста – дијететичар
УСЛОВИ: стечено више образовање, односно образовање
на студијама првог степена (основне струковне студије,
односно основне академске студије), из области медицинских наука – струковни дијететичар нутрициониста; положен курс хигијенског минимума; важећи санитарни преглед.

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне послове
2 извршиоца
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године из области
правних наука.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чл. 139 став 1 тачке 1, 2,
3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и
10/2019). Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства, доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству(оригинал или оверена фотокопија) и уверење о неосуђиваности
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона које
издаје надлежна служба МУП-а (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци); оверен препис/фотокопија дипломе о стеченом образовању. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом. Рок за пријављивање на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.
Писане пријаве могу се доставити путем поште или донети
лично на наведену адресу (ПУ ”Радосно детињство”, Нови
Сад, Павла Симића 9), са назнаком радног места за које се
кандидат пријављује. Кандидати су дужни да у пријави на
конкурс обавезно наведу адресу електронске поште и број
телефона. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

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

Услед техничке грешке у публикацији „Послови“, од
09.12.2020. године, објављена су 2 поништења огласа.
Поништење (објављено је као прво у ступцу) којим
се поништавају сва радна места је објављено грешком и овим путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.
Исправно поништење (друго у ступцу) се односи на сва
радна места на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана и приправнике на одређено
време.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа: 1) психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима; 2) 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

Бесплатна публикација о запошљавању

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; 3) држављанство Републике Србије; 4) знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, кандидати морају да испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања, и то: завршена основна школа. Заинтересовани кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Адреса на којој се налази формулар: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Потребна документација: доказ о одговарајућем образовању и држављанству, доказ да кандидат није осуђиван
(тачка 2 услова), док се доказ о испуњености услова психичке, физичке и здравствене способности подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати искуључиво на адресу: Медицинска школа
„Стевица Јовановић“, 26000 Панчево, Пастерова 2.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“23. МАЈ” ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Браће Јовановић 89
тел. 013/318-977

Наставник практичне наставе за
образовни профил женски фризер
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радног односа
предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове за заснивање радног односа предвиђене чланом
139 и 140 Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20),
посебне услове у погледу стручне спреме за радна места
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадник и Правилником о организацији и систематизацији послова у Техничкој школи ”23. мај”: 1) креатор женских фризура, положен
специјалистички испит – образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Личне услуге бр. 16/2015; образовно-васпитни рад у школи могу да обављају наставник и стручни
сарадник који су стекли одговарајуће високо образовање у
смислу члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и у смислу члана 141 Закона о основама система образовања и васпитања; послове наставника практичне наставе у стручној школи може да обавља и лице
са одговарајућим образовањем из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања или са
одговарајућим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом у смислу члана 141 Закона о основама система образвања и васпитања. Кандидат треба и
да има: 2) психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које изречена безусловна казна
затвора у 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 кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на кривичну санкцију и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да
има држављанство Републике Србије, 5) зна српски језик и
језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Наведени
услови доказују се приликом пријема у радни однос. Докази
о испуњености услова 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2 подноси се пре закључивања
уговора о раду. Место рада је Панчево. Кандидат обавезно
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и са одштампаним пријавним формуларом доставља исти
уз следећу документацију: диплому (уверење) о одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију),
уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци), уверење да није кажњаван
за горе наведена дела (оригинал или оверену фотокопију,
не старију од 6 месеци) – Министарство унутрашњих послова, познавање српског језика доказује само кандидат чија
диплома није издата на српском језику, радну биографију
(пожељна није обавезна). У пријави на конкурс кандидат
обавезно треба да наведе тачну адресу и контакт телефон.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор у складу са Законом о основама система образовања

и васпитања. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
у року прописаном чланом 154 ЗОСОВ шаљу се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања и са
њима се обавља интервју. Пријаву поднети у року од 8 дана
од дана објављивања у листу “Послови”, лично у секретаријату школе (од 8 до 15 часова), или поштом на адресу:
Техничка школа “23. мај”, Браће Јовановића 89, 26000 Панчево, са назнаком “За конкурс”. Ближе информације се могу
добити на телефон 013/318-977. Неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Наставник физичког васпитања
са 30% норме, на одређено време ради
замене запосленог, до његовог повратка
са места помоћника директора
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 139
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања,
да кандидат: 1) има одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад, кандидати треба
да испуњавају и посебне услове из члана 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: 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.
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на
адресу: ОШ „Душан Радовић“, Занатлијска бб, 18300 Пирот
или у просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана
од дана објављивања овог конкурса. Уз пријаву кандидати
подносе: оверен препис дипломе (фотокопија) о завршеном
школовању, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ КИРИЛО
И МЕТОДИЈЕ“
18320 Димитровград, Кирил и Методи 12
тел. 010/362-163

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

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ“
12253 Средњево, Маршала Тита 12

Наставник технике и технологије са
20% радног времена и информатике и
рачунарства са 10% радног времена
на одређено време до повратка радника
са функције
Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 –
одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и то:
одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), као и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 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 уста-
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нови у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: потписану молбу са биографијом;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању или
уверења о стеченом образовању (уколико диплома није
издата); доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту
за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије
и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције;
доказ о 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 изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду (лекарско уверење). 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 слати на адресу школе: Основна школа „Миша Живановић“, Маршала Тита 12,
12253 Средњево, са назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 012/667-056.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ“
12253 Средњево, Маршала Тита 12

Наставник математике
са 60% радног времена
Наставник немачког језика
са 88,80% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чл.
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и то: одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
– Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/19 и 2/2020); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: потписану молбу са биографијом;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању или

уверења о стеченом образовању (уколико диплома није
издата); доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту
за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије
и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције;
доказ о 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 изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду (лекарско уверење). 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 слати на адресу школе: Основна школа „Миша Живановић“, Маршала Тита 12,
12253 Средњево, са назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 012/667-056.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
12321 Лазница

Наставник математике
са 89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање за радно место наставника, односно треба да
испуњава услове из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и да испуњава услове у складу
са 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 и 2/20) за радно место које је наведено у наслову конкурса: 1) студије 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. Остали услови: психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да лице које конкурише 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 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 на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има,
у складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Заједно са
одштампаним пријавним формуларом који се налази на
званичној интернет страници, школи се доставља: оверена
фотокопија дипломе одговарајућег степена и врсте стручне
спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019 и 2/20) (не старије од 6 месеци) за радно место
за које конкурише; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са
холограмом; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење да
кандидат није осуђиван, оригинал (не старије од 6 месеци); фотокопију личне карте; уколико диплома није издата
на српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица
која нису стекла образовање на српском језику – доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ, односно уверење
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
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методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, издато од стране одговарајуће високошколске установе или доказ. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору наставника, комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку
процену за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који
се траже конкурсом и оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Пријавни формулар са свим конкурсом траженим документима и
доказима о испуњавању услова доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс - наставник математике”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
„ТЕХНИЧКА ШКОЛА”
12320 Жагубица, Каменичка 8

Оглас објављен 07.10.2020. године у публикацији
„Послови” (број 902), поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
„ТЕХНИЧКА ШКОЛА”
12320 Жагубица, Каменичка 8

Поништава се конкурс за пријем у радни однос на
неодређено време објављен у публикацији „Послови” број 902, од 07. 10. 2020. године.

ПРОКУПЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ ”МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО”
18400 Прокупље, Ратка Павловића 150
тел. 027/324-168, 329-601
e-mail: osmirko@ptt.rs

Оглас објављен 11.11.2020. године, у публикацији
“Послови“, поништава се у целости.

СМЕДЕРЕВО
МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА “ГОША”
11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 66

Наставник физичког васпитања
за 10 часова недељно (50% радног
времена), на одређено време до
повратка запосленог са функције,
а најкасније до 31.08.2021.
УСЛОВИ: дипломирани професор физичког васпитања,
образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске струдије) или завршен факултет физичког васпитања по програму који је важио до 10. септембра 2005.
године (седми степен стручне спреме) у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада електротехника (”Просветни гласник”, бр.
8/2015 и 2/2017); да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да има положен стручни испит, односно испит за
лиценцу, а ако нема потребно је да је на факултету положио испите из педагогије или психологије, а ако по програму није имао те предмете потребно је да је након завршетка студија стекао образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи. Кандидати попуњавају пријавни фор-

Бесплатна публикација о запошљавању

мулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар
кандидат је дужан да у року од 8 дана од изласка огласа
достави: оверену фотокопију дипломе, доказ о неосуђиваности, доказ о држављанству, оверену фотокопију о положеном испиту за лиценцу или уверење да је након завршетка студија стекао образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи. Лекарско уверење није потребно достављати пре закључења уговора. Сву потребну документацију слати у затвореној коверти на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ”
11407 Селевац
тел. 026/371-090

Наставник географије – 70% радног
времена, Чувара природе – 20% и
Грађанског васпитања – 5%
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017
и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидати треба да
испуњавају и услове у складу са чл. 139, 140 став 1 тачке
1 и 2 и чл. 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. Закон
и 10/19) и да имају одговарајуће образовање, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просветни гласник РС”, 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) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
11/2017 и 16/2020).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), 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 да за кандидате није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (уверење из казнене евиденције МУП-а); доказ да знају српски језик (само за
кандидате који образовање нису стекли на српском језику); пријаву на конкурс са кратком биографијом; попуњен
образац пријаве који је прописан од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и налази се на сајту
Министарства. Копије морају бити оверене, овера не сме
бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се доставља
по коначности одлуке о озбору кандидата, а пре потписивања уговора о раду. Кандидат за наставника географије треба да достави и доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у
складу са чланом 142 Закона (доказ о положеном испиту
за лиценцу или положеном стручном испиту или потврду
високошколске установе, пожељно није обавезно). Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. У
року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок
за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним
документима у затвореној коверти доставити лично или
слати на адресу: Основна школа „Ђорђе Јовановић“ Селевац, са назнаком: За Конкурсну комисију, 11407 Селевац.
Сва обавештења могу се добити на телефон: 026/371-090
код секретара школе.

www.nsz.gov.rs

ИЗМЕНА И ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАНОЈЕ ГЛАВАШ”
11423 Глибовац

Оглас за радно место наставника разредне наставе,
објављен у публикацији “Послови” број 909, дана
25. 11. 2020. године, допуњује се у делу ОСТАЛО,
тако што се уз доказе које кандидат прилаже уз
пријаву, додаје: потврда да није извршено дискриминаторно понашање.

СОМБОР
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА
ДОМОМ “ВУК КАРАЏИЋ”
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Дефектолог наставник у посебним
условима
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 (“Сл. гласник
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС), кандидат треба да испуни услове у складу са чланом 139 ст. 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 27/2018 – др. закони и
6/20), без обзира на радно искуство и пол и то: 1) одговарајуће образовање из чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
број 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20) и то: да
је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије); студије другог степена из научне, одностно 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 област 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 преамбула 2
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има степен и врсту образовања у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
(“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018); обавезно образовање лица из члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20) је образовање из
психилошких, 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. Наставник који је у
току студија положио испит из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања); 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица 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 на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3),
4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом достављају школи.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
приложе следећу докуменацију: попуњен пријавни формулар; оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном образовању (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија); доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за напред наведена кривична дела, извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у МУП-у 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. Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Пре доношења одлуке
о избору, кандидати који су изабрани у ужи избор, чије су
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази који испуњавају услове, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступка, у року од 8 дана, о
чему ће кандиати бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријавни
формулар са документацијом доставити лично у секретаријат школе или слати препорученом поштом на наведену
адресу, са назнаком “За конкурс”. Документа се по окончању конкурса не враћају кандиатима. Оверена фотокопија
јесте она која се оверава код јавног бележника. Изузетно,
у градовима или 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 повереним пословима. За лице које достави неоверене
копије, сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која
је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом
сматраће се она пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује испуњеност услова означених
у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности (“Сл.
гласник РС”, бр. 87/18).

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Ванредни професор за ужу научну
област Филозофске науке
на период 5 година
УСЛОВИ: високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године, односно
научни назив доктора филозофских наука, стечен по пропису који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005.
године.

Ванредни професор за ужу научну
област Информатика са методиком
наставе
на период од 5 година
УСЛОВИ: високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године, односно научни назив доктора наука, стечен по пропису који
је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године, и
то: доктор рачунарских наука; доктор наука електротехнике и рачунарства, изборни модул информатика; доктор
наука – математичке науке; доктор организационих наука – изборни модул информациони системи и менаџмент;
доктор наука – дизајнер медија у образовању; доктор
наука информатике у образовању; доктор наука информатике; доктор наука – методике наставе информатике;
доктор наука – информационих технологија; доктор наука
– пословне информатике; доктор наука – техничких наука;
доктор методике разредне наставе природе, математике,
информатике и физичког васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати и остале услове
предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и
општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и
општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Канди-
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дати из пријаву подносе: фотокопије диплома свих нивоа
студија са додацима диплома, попуњен образац биографских података (преузети са http://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje), приложен у штампаној и електронској форми, библиографију
објављених радова и саме радове, евалуацију студената
о педагошком раду, уверење о некажњавању (МУП) и
фотокопију личне карте. Пријаве са документацијом достављају се Педагошком факултету на наведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”. Место рада је Сомбор. Поступак
избора у звање и заснивање радног односа спроводи се
у складу са одредбама Закона о високом образовању,
одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом
Саду и Статута и општих аката Факултета.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР“

25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52
тел. 025/862-332

Професор српског језика
као нематерњег језика
у мађарским одељењима, за 20% норме
у разредној настави и 55% норме у
предметној настави
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
предвиђене Законом о раду, као и посебне услове на
основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017):
1. да има одговарајуће образовање, 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, 4. да има
држављанство Републике Србије, 5. да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања
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,
11/16, 2/17, 3/17). 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
намање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат нема наведено образовање, обавезан је да
га стекне у року од једне а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете. Установи кандидат доставља: пријавни формулар са кратком биографијом, оригинал или оверену
копију дипломе (као доказ о одговарајућем образовању),
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона,
уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци, уверење из
суда да није под истарагом, не старије од 6 месеци, уверење о држављанству (оригинал или оверена копија), не
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија), 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 намање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(оригинал или оверена копија потврде издата од стране
високошколске установе); сматраће се да кандидат има
поменуто образовање и уколико достави доказ да је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
(оверену фотокопију индекса) или доказ да је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал или
оверену копију потврде о положеном испиту), доказ о
знању српског језика или мађарског језика, као језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику. Доказ о испуњености услова о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/714-052

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: високо образовање
за васпитача стечено 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 или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, или високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем.

Медицинска сестра
за превентивну здравствену заштиту
и негу
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању
од четири године.
ОСТАЛО: Докази које кандидати треба да доставе за оба
радна места: 1) оверена фотокопија дипломе, не старија од
6 месеци; 2) да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење из суда и МУП-а, не старије од 6 месеци); 3) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6
месеци); 4) да имају држављанство Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); 5) да знају
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (диплома издата на српском језику). Докази о испуњености услова
из тачке 1), 2), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс,
а доказ из тачке 3) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријавни формулар са доказима о испуњености услова доставити на адресу
ПУ „Јелица Станивуковић Шиља“, Цара Лазара 39, Шид,
или лично у секретаријат установе на адреси: Шид, Цара
Лазара 39, сваким радним даном од 8 до 14 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Све
додатне информације могу се добити на телефон: 714-052.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22240 Шид, Петра Кочића б.б.
тел. 022/2717-125

Наставник математике
УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту наставника математике прописани су чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020). Чланом 139. Закона
о основама система образовања и васпитања прописани
су општи услови за заснивање радног односа у школи и
то да лице има: 1) одговарајуће образовање: 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
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Наука и образовање
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. За радно место наставника математике одговарајуће образовање у складу са чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања је високо образовање: 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 предагошких 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 степна 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; врста стручне спреме прописана
је Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020
и 16/2020), те послове наставника математике могу да
обављају следећа лица: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за
рачунарство и информатику, 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. Кандидат је дужан да достави следеће доказе о испуњавању услова: оверена фотокопија или оверен препис дипломе о стеченом високом
образовању (кандидати који су стекли 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, о чему
као доказ прилажу оверену фотокопију или оверен препис дипломе о завршеним основним студијама; уверење о
држављанству не старије од 6 месеци или оверену копију
уверења о држављанству (не старијег од 6 месеци); уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног
понашања (не старије од 6 месеци); доказ о познавању
српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад
(подноси се уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику на ком се изводи образовно васпитни
рад); преглед кретања у служби са биографским подацима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар са интернет сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја који
прилажу уз доказе о испуњавању услова.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе запошљавања „Послови“. Пријаве на конкурс
са документацијом и прилозима подносе се на адресу
Основне школе „Бранко Радичевић“ Шид, Петра Кочића
б.б., 22240 Шид. Због епидемиолошке ситуације препорука је да се пријаве подносе препорученом пошиљком на
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адресу школе. За све додатне информације кандидати се
могу обратити секретару школе, радним даном од 8 до 12
часова, на телефон: 022/2717-125 или на мејл-адресу школе: osbrankor@ptt.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
22000 Сремска Митровица
Деспота Бранковића 14
тел. 022/625-011

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140 ст. 1, 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) и то: 1. да има одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога школе стечено: 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; изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које
испуњава услове из члана 140 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника те врсте
школе, односно лице са стеченим одговарајућим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне судија),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем, дозволу за рад наставника и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у школи, на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 2.
да има најмање осам година рада у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања; 3. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна
српски језик – језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; 7. да има лиценцу, односно дозволу за рад за
наставника, односно стручног сарадника; 8. да има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат
који нема савладану обуку и положен испит за директора
биће у обавези да исти положи у законском року). Осим
утврђивања испуњености услова за избор директора комисија цени и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата – извештај просветног саветника.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, у складу са чланом 140 Закона,
за лица која су стекла академско звање мастер доставља
се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним
академским студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оригинал или
оверену фотокопију потврде о годинама рада у установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци,); оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); доказ
о знању српског језика (доказ је диплома издата на српском

језику), уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику – уверење високошколске установе да зна
српски језик као језик на којем се остварује васпитно-образовни рад; уверење, односно извод из казнене евиденције
(уверење из МУП-а) да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међунарадним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(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 подношења оптужног
предлога - за кривична дела из чл. 7 Правилника о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања (не старије од шест месеци); уверење надлежног
привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности
(не старије од шест месеци,); биографију са кратким прегледом кретања у служби и програмом рада кандидата за
директора школе, доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата – извештај просветног саветника уколико га има кандидат; уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
уколико је за време његовог мандата у установи вршен
стручно-педагошког надзор установе и оцена спољашњег
вредновања (оригинал или обична фотокопија); лекарско
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (може старо, из досијеа, а кандидат који буде за директора ће накнадно прибавити ново
лекарско уверење, одн. уверење не старије од 6 месеци),
доказ о положеној обуци за директора, оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора (пријава која
не буде садржала уверење о положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, али изабрани кандидат
који нема положени испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност).
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља
школи, уз пријаву. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријава на конкурс
за избор директора, заједно са потребном документацијом,
доставља се школи и то слањем или доношењем лично на
адресу школе, са назнаком “Конкурс за директора школе”.
Сва потребна обавештења могу се добити на број телефона: 022/625-011. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1
тел. 022/560-603

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат мора испуњавати и посебне услове прописне у чл. 139 и 140, као и у члану
122 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и
6/2020): одговарајуће високо образовање може бити стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, под условом да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета);
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
је кандидат прошао обуку и положио испит за директора
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да у року од две године од дана ступања на дужност положи наведени испит у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања
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и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други
закони, 10/19 и 6/20); да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; 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 остварује образовно-васпитни
рад; да дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; најмање осам година рада у установи након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидати попоуњавају 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 и следећу документацију: 1.
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању;
2. оригинал или оверен препис/фотокопију дозволе за
рад наставника, васпитача и стучног сарадника (лиценца); 3.оригинал или оверен препис/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); 4. уверење да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела урврђена у
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности – основни суд, уверење о неосуђиваности – привредни суд и уверење о некажњавању – МУП); 5. потврда о радном искусту,
односно годима рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
6. лекарско уверење (може из радног досијеа, а кандидат
који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора
доставити ново лекарско уверење); 7. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); доказе
о својим стручним и организационим способностима (необавезно); 8. уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
9. доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику. Фотокопије докумената се оверавају од стране јавног бележника. Пријаве
на конкурс, са потребном документацијом, доставити лично или поштом на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, Жарка
Зрењанина 1, 22327 Марадик. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, телефон: 022/506-603.

ОШ „Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 одлука УС,
113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), кандидат треба
да испуњава и услове у складу у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. закони, 10/2019
и 6/2020) и чланом 41 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Др Ђорђе Натошевић” Нови
Сланкамен, број 77/1 од 22. 03. 2018. године. Уз пријаву
на конкурс доставити: уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са холограмом; оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно члана 41 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Др
Ђорђе Натошевић” Нови Сланкамен и то диплому о стеченом основном образовању; доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; уверење да 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
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међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ о испуњености услова из
члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања – да зна српски језик и језик на коме
остварује образовно-васпитни рад (уколико кандидат није
стекао основно образовање на српском језику у обавези је
да достави доказ да је положио испит из српског језика),
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи у складу са чланом 154 став
2 Закона. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се
разматрати. 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. 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. Пријаве са потребним документима слати на адресу: Основна школа „Др
Ђорђе Натошевић”, 22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића
1. Сва обавештења на телефон: 022/591-422.

СУБОТИЦА
ОШ „КИЗУР ИШТВАН“
24000 Суботица, Ивана Зајца 9

Наставник математике
на мађарском наставном језику,
са 88% радног времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања
према члану 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено 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 падагошких 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), на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника у основној школи,
педагога или психолога; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика и
језика на којем изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за лице није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији
овереној код јавног бележника, биће одбачене закључком
конкурсне комисије. На конкурс кандидати треба да приложе: потписану пријаву са биографијом, попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, оверен препис
/ фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о познавању језика у складу са одредбом члана
141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење из основног и привредног суда о неосуђиваности/некажњавању 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 мађународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Лекарско уверење као доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је
оверена код јавног бележника. Пријаве на конкурс (радно
професионална биографија) и доказе о испуњавању услова конкурса доставити лично у секретаријат или на адресу
школе: ОШ „Кизур Иштван“ Суботица, Ивана Зајца 9, 24000
Суботица, телефон: 024/571-682 и 024/571-692.

ОШ ”КИЗУР ИШТВАН”
24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682, 024/571-692

Наставник музичке културе
за 50% радног времена
Наставник немачког језика
за 78% радног времена
Спремачица
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања и то: 1.
За радна места наставника музичке културе и наставника
немачког језика: поседовање одговарајућег високог образовања према члану 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање
на студијама другог степена: мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске
студије (студије другог степена из научне, односон стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области падагошких 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), на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника у основној школи,
педагога или психолога; 2. За радно место спремачице:
поседовање одговарајућег образовања према Правилнику о систематизацији радних места у ОШ „Кизур Иштван”,
односно за радно место спремачице стечено најмање
основно образовање; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са 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, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној
код јавног бележника, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
ОСТАЛО: На конкурс кандидати треба да приложе: потписану пријаву са биографијом, попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, оверен препис/
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ о познавању језика у складу са одредбом
члана 141 став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања; уверење из основног и привредног суда
о неосуђиваности/некажњавању правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених мађународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Лекарско уверење као доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
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Наука и образовање
уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног бележника. Пријаве на конкурс (радно професионална биографија) и
доказе о испуњавању услова конкурса доставити лично
у секретаријат или на адресу школе.

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

Наставник за избор у звање предавача
из поља Медицинских наука, ужа научна
област Клиничке медицинске науке
са 30% норме, на одређено време од 5
година
УСЛОВИ: медицински факултет, магистар медицинских
наука са претходно завршеним основним академским
студијама медицине или специјалиста неуорологије и
психијатрије или специјалиста за ортопедску хирургију,
објављени научни и стручни радови у научним часописима и зборницима, са рецензијама, да показује способност
за наставни рад; позитивна оцена за наставно-педагошки
рад од стране студената (уколико кандидат има искуство у
високошколској настави).

Сарадник за избор у звање асистента из
области Медицинских наука, ужа научна
област Претклиничке медицинске науке
са 30% норме, на одређено време од 3
године
УСЛОВИ: медицински факултет, доктор медицине, уписане докторске студије из области медицинских наука, да је
кандидат претходне студије завршио са просечном оценом најмање осам (8), објављени научни и стручни радови
у научним часописима и зборницима, са рецензијама, да
показује способност за наставни рад; позитивна оцена за
наставно-педагошки рад од стране студената (уколико кандидат има искуство у високошколској настави).

Сарадник за избор у звање сарадника у
настави и заснивање радног односа из
области Медицинских наука, ужа научна
област Клиничке медицинске науке
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: студент мастер студија из области здравствене
неге или друге медицинске области са претходно завршеним основним академским студијама здравствене неге или
специјалистичких академских студија медицинских наука,
да је претходни ниво студија завршио са просечном оценом
најмање осам (8).

Сарадник за избор у звање сарадника у
настави и заснивање радног односа из
области Медицинских наука, ужа научна
област Клиничке медицинске науке
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: медицински факултет, студент мастер студија из
области медицинске рехабилитације или друге медицинске
области са претходно завршеним основним академским
студијама медицинске рехабилитације или специјалистичких академских студија медицинских наука, да је претходне
студије завршио са просечном оценом најмање осам (8),
студије првог степена завршене са просечном оценом најмање осам (8), објављени стручни радови у одговарајућој
области.

Сарадник ван радног односа за избор
у звање сарадника за део практичне
наставе из области Медицинских наука
на одређено време од 1 године,
из установа као наставне базе Школе
(Дом здравља у Суботици, Општа
болница у Суботици и Геронтолошки
центар у Суботици)
3 извршиоца
УСЛОВИ: најмање VI степен стручне спреме и најмање три
године радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Остали услови су утврђени Законом о високом
образовању, Статутом школе, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника и наставника и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у складу са којима ће бити
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извршен избор између пријављених кандидата. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са
свим битним подацима о кретању у професионалном раду
(установа, факултет, универзитет или фирма, трајање
запослења и звање, навести сва звања), списак радова,
остале податке: о наставном раду; научноистраживачком,
уметничком, стручном и професионалном доприносу; о
ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе; ваннаставним активностима; доприносу локалној и широј заједници; признањима и наградама. Докази у овереној фотокопији: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, све високошколске
дипломе и додатак дипломи или нострификације диплома
стечене у иностранству, доказ надлежног органа поводом
чињенице да кандидат није под истрагом и није кривично
осуђиван, доказ надлежног органа поводом чињенице да
кандидат није под истрагом. Пријаве на конкурс подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу: Висока школа струковних
студија за образовање васпитача и тренера у Суботици,
Банијска 67. Сву конкурсну документацију доставити и у
електронској форми (на компакт диску). Упућују се кандидати да користе Образац пријаве на конкурс који се налази
на сајту школе: www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ШАБАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
“МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 35

Оглас објављен 10. 06. 2020. године, у публикацији
“Послови” број 885 (страна 166), поништава се за
радно место наставника виолине, на неодређено
време, са 100% радног врмена – 1 извршилац.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 35

Наставник виолине
Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (замена
запослене до повратка са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета)
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20), Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС“, бр. 18/13, 2/17, 9/19,
1/20, 9/20) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС”, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020), односно да су
стекли звање и то за наставника виолине: 1) мастер музички уметник, професионални статус – виолиниста; 2) дипломирани музичар, усмерење виолиниста; 3) дипломирани
музичар – виолиниста; 4)академски музичар виолиниста за
наставника клавира: 1) мастер музички уметник, професионални статус – клавириста; 2) дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 3) дипломирани музичар – пијаниста; 4)
академски музичар пијаниста; 5) дипломирани клавириста
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2107 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аут. тумачење), треба да испуњава
и услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и
5 и чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони
и 10/19). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави:
1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; 2) доказ да је стекао средње, више
или високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверену фотокопију); 3) уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6
месеци; 4) извод из матичне књиге рођених; 5) потврду
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 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; 6) краћу
биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре
закључења уговора о раду достави лекарско уверење о
здравственој способности за рад са децом и ученицима,
не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђу у
ужи избор, вршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, а пре доношења
одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан
у делу „Ново на сајту”). Пријаве на конкурс са потребним
документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом се достављају на адресу: Музичка школа „Михаило
Вукдраговић” Шабац, Масарикова 35, 15000 Шабац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 015/350-282.

УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА
“ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/865-665

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу
образовања прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником
о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 108/15) и то: да има
одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и да испуњава услове
за наставника, педагога или психолога; да је прошао обуку
и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који није положио испит за директора установе, дужан
је у року од 2 године, од дана ступања на дужност, да положи испит за лиценцу за директора); да има дозволу за рад
за наставника, педагога или психолога; да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање и 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; да није правноснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство
Републике Србије и да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад;
ОСТАЛО: Документа на основу којих кандидат доказује
испуњеност услова конкурса: 1. оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (лиценца);
3. оверена фотокопија уверења о положеном испиту за
директора установе (кандидат који нема положен испит за
директора, овај доказ не доставља и пријава се неће сматрати непотпуном); 4. оригинал потврда о радном искуству
у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима –
лекарско уверење (ново); 6. оригинал извода из казнене
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Наука и образовање
евиденције, уверење МУП-а; 7. доказ да се против њега
не води кривични поступак – оригинал уверења (потврда)
основног суда; 8. доказ да није правноснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности – оригинал
уверења привредног суда; 9. извод из матичне књиге рођених са холограмом, оригинал или оверену фотокопију; 10.
уверење о држављанству, оригинал; 11. оквирни план рада
за време мандата; 12. доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за
кандидате који су претходно обављали дужност директора
(оверена фотокопија), 13. потврда одговарајуће установе
о положеном испиту за српски језик (кандидати којима је
диплома о одговарајућем образовању на српском језику
не прилажу доказ), 14. кандидат може да достави и доказ
о стручно-педагошком надзору (оверену фотокопију); 15.
пријавни формулар са званичне странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја са радном биографијом. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се достављају у затвореној
коверти, у канцеларији секретара школе, радним даном,
или на горенаведену адресу школе, са назнаком: Конкурс
за директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве кандидата, са приложеним
доказима, се не враћају кандидатима, чувају се у архиви школе. Одлуку о избору кандидата доноси министар у
року од 30 дана од дана достављања предлога за избор
директора. О избору директора обавештавају се сви кандидати. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и телефоном: 031/865-665 или на e-mail:
gjosifpancic@mts.rs.

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

Конкурс за избор директора ОШ “Емилија Остојић”
Пожега, који је објављен у публикацији “Послови”
дана 09. 12. 2020, исправља се у делу - Остало (кандидати уз пријавни формулар прилажу и...) која гласи, тако што треба да стоји: уверење да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, да није осуђивано 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 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 – брише се: сва 3 уверења издата после објављивања конкурса, оригинал или оверена копија, а уноси се: сва 3 уверења не
могу бити старија од 6 месеци. Остали део конкурса
остаје непромењен. Рок за подношење пријава тече
од дана објављивања исправке конкурса.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који
се преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља
потребна документација, односно докази о испуњености
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1тачка 3) Закона и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ); доказ да
кандидат има држављанство Републике Србије (уверење,
не старије од шест месеци); 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). Напомена: доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати
достављају и остала документа од значаја за одлучивање,
и то: извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном важношћу, фотокопија или оригинал) и краћу радну
биографију. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која је предата препорученом поштом,
у ком случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта
примила пошиљку, а када последњи дан за подношење
пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок за
пријаву помера се за следећи радни дан, док се потпуном
пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове за избор
у складу са Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се
може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на адресу: Гимназија „Борислав Петров Браца” Вршац, Михајла Пупина 1, 26300 Вршац, са назнаком
“За конкурсну комисију” и назначити за које радно место се
конкурише. Информације о конкурсу могу се добити телефоном на број: 013/836-448.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
26300 Вршац, Дворска 17–19

Оглас објављен 28.10.2020. године у публикацији
“Послови” број 905, поништава се у целости.

ВРШАЦ

ЗАЈЕЧАР

ГИМНАЗИЈА
„БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“

26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448
e-mail: administracija@vrsackagimnazija.edu.rs

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (замена
одсутног запосленог који је именован на
функцију директора)
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
и 6/2020 – даље: Закон) и Правилником о организацији и
систематизацији послова у Гимназији “Борислав Петров
Браца” Вршац, и то: да има стечено високо образовање и
одговарајући стручни назив за радно место за које конку-
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рише, у складу са важећим Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника у гимназији
(„Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020 и
14/2020); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање у смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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Нставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са непуним
радним временом 40%
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – други закони и
10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020). Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139. Закона о
основама система образовања и васпитања: да имају пси-

хичку, 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. 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
високо 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 оверена 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). 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. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Јеремија Илић Јегор“, Светосавска 2, 19214 Рготина, у затвореној коверти са назнаком: „За конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати ће бити писменим путем обавештени
о исходу конкурса. Ближа обавештења могу се добити на
телефон: 019/466-119.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
19224 Салаш, Маршала Тита 35

Наставник математике
са 36 сати недељно (88,88% радног
времена), на одређено време
Наставник информатике и рачунарства
са 4 сата недељно (10% радног
времена), на одређено време
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, 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 и
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).
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 да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик. Уз
пријаву кандидати подносе: попуњен 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: краћу биографију, оверену копију дипломе о стече-
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Наука и образовање
ном 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 1тачка 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 оверена 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); 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. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Јован
Јовановић Змај”, Маршала Тита 35, 19224 Салаш, у затвореној коверти са назнаком: „За конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидат ће бити писменим путем обавештен
о исходу конкуса. Ближа обавештења могу се добити на
телефон: 019/470-126.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23101 Зрењанин, Стражиловска бб

Секретар
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
и то: а) да има одговарајуће образовање, б) да има психичку, физичку и здравствену способност, в) 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 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, г) да има држављанство Републике
Србије, д) да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Потребно образовање: високо
образовање на студијама другог степена (основне академске студије, мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), из области
правних наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 године, из области
правних наука. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; оригинал или оверену фотокопију одговарајуће дипломе (уверења); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ да није осуђиван за кривична дела
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања (оригинал или оверена
фотокопија уверења из МУП-а). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Моле се кандидати да уз пријавни формулар
поднесу и кратку биографију. Кандидати чије су пријаве
благовремене и потпуне и уз које су приложени неопходни
докази и који уђу у ужи круг биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте које су навели у својим
пријавама. Након обављене психолошке процене за рад
са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања
разговора кандидати ће бити обавештени на број телефона који напишу на пријави. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе, лично или
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поштом, са назнаком: ”За конкурс за радно место секретар
установе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Све информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 023/563-840.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Васпитач
на одређено време
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да поседује
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно 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
најамање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовањедо 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добра заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује
васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат
прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверену
фотокопију): 1. попуњен пријавни формулар на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (www.mpn.gov.rs); 2. потписану радну биографију,
3. очитану личну карту (или фотокопију, ако је лична карта без чипа), 4. оригинал/оверену фотокопију дипломе о
стручној спреми, 5. документ о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (уколико кандидат исту поседује), оверена фотокопија, не старија од 6 месеци, 6. оригинал/оверену копију уверења о држављанству, не старије
од 6 месеци, 7. оригинал/оверену копију извода из матичне
књиге рођених, не старије од 6 месеци, 8. оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности издату од стране
МУП-а, не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријаве је
15 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са
приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у
разматрање. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно место,
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе које наведу на својим пријавама. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима. Пријаве са кратком биографијом
и потребном документацијом доставити на горенаведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања огласа у
публикацији “Послови”.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у свим звањима за ужу научну
област Физика
доцент и ванредни професор на
одређено време од пет година, редовни
професор на неодређено време
УСЛОВИ: доктор физичких наука и испуњени услови из
члана 74 Закона о високом образовању, подзаконским
актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину.

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Информационе
технологије
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: доктор техничких наука. У звање ванредног професора може бити изабрано лице које испуњава услове
из члана 74 Закона о високом образовању, подзаконским
актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин” Зрењанин.

Наставник у свим звањима за ужу научну
област Текстилно одевне науке
доцент и ванредни професор на
одређено време од пет година, редовни
професор на неодређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: доктор техничких наука и испуњени услови из
члана 74 Закона о високом образовању, подзаконским
актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину.

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Информационе
технологије
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: доктор техничких наука. У звање доцента може
бити изабрано лице које испуњава услове из члана 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Техничког факултета
„Михајло Пупин” Зрењанин.

Сарадник у звање сарадник у настави
за ужу научну област Инжењерство
заштите животне средине
на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент који има завршене основне студије
Инжењерства заштите животне средине и студент мастер
студија Инжењерства заштите животне средине који је студије првог степена завршио са просеком оцена најмање 8.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању
услова конкурса: биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и сами
радови), подносе се Факултету у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: Технички
факултет „Михајло Пупин” Зрењанин, Ђуре Ђаковића б.б., са
назнаком: „За конкурс”. Контакт телефон: 023/550-501.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Стручни сарадник – психолог
са 20 сати рада недељно (50%
радног времена), у матичној школи и
издвојеним одељењима у Михајлову и
Лукином Селу
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
– одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), посебне услове
из члана 3 став 1 тачка 11) Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
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Наука и образовање
ној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19 и 2/20), као и посебне услове из Правилника о
организацији и систематизацији послова у Основној
школи „Соња Маринковић” Зрењанин дел. бр. 1511 од
13. септембра 2019. године, и то: I да има најмање 15
година живота (општи услов); II А да има одговарајуће
високо образовање прописано чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, које је
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: 1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука (мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или б) високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, и то да је: за стручног сарадника – психолога: професор психологије, дипломирани
психолог – општи смер или смер школске психологије,
дипломирани школски психолог – педагог, дипломирани школско-клинички психолог, дипломирани психолог,
мастер психолог, дипломирани психолог – мастер; лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ бодова из развојно-педагошких предмета; II Б да има одговарајуће образовање прописано чланом 142 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања, односно
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, педагош-

ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, има образовање из члана 142 став 1 Закона;
III да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; IV 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; V да има држављанство Републике Србије; VI да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад – мађарски
језик. Уз пријаву на конкурс учесници конкурса треба да
доставе: 1. пријавни формулар (са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја);
2. доказ о одговарајућем високом образовању и то: а)
диплому или уверење траженог степена и врсте образовања (оверена фотокопија) и б) доказ о образовању
из педагошких, психолошких и методичких дисциплина
(оверена фотокопија доказа који издаје високошколска
установа). Уколико је кандидат положио испите из педагогије и психологије доставља оверену копију индекса
или оверену копију потврде факултета о положеним
испитима из наведених предмета. Уколико кандидат има
положен стручни испит или испит за лиценцу, доставља
оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, 3. уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија); 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 5. доказ да
није осуђиван (за горе наведена дела у тачки IV) који

није старији од 6 месеци (оригинал или оверена копија);
6. доказ да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад – мађарски језик (диплома
издата на српском или мађарском језику која је приложена као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању
српског или мађарског језика); 7. потписану биографију
кандидата. Услови тражени овим конкурсом доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се током
рада. Лекарско уверење као услов под тачком III доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду (у виду оригинала или оверене копије). Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће разматрати. Потпуне информације кандидати могу добити од секретара школе, путем
телефона: 023/530-420. Пријаве на конкурс са траженом документацијом и назнаком на коверти „За конкурс,
стручни сарадник – психолог”, послати на адресу школе:
Основна школа „Соња Маринковић” Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7, 23000 Зрењанин.

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

01.08.201 16.12.2020. | Број 912 |

43

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

