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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОМ ЗАВОДУ
I Орган у коме се попуњавају радна места: Републички хидрометеоролошки Завод, Београд, Кнеза Вишеслава
66.
II Радна места које се попуњавају:

1) Техничар за обраду радарских и
сателитских података
у Сектору за метеоролошке и
хидролошке прогнозе, најаве и
упозорења, Одсек за радарску и
сателитску метеорологију, звање:
референт
1 извршилац
Опис послова: Учешће у примени асимилације и статистичке анализе података радарских осматрања; ажурирање
база података радарских осматрања; учешће у изради
радарских информација за потребе корисника; статистичка анализа података сателитских осматрања и ажурирање
база података сателитских осматрања; други послови по
налогу шефа Одсека.

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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Услови: геолошка и хидрометеоролошка школа – метеоролошки смер или гимназија, положен државни стручни испит,
најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2) Метеоролошки осматрач
у Сектору за метеоролошки
осматрачки ситем, Одељење за мрежу
метеоролошких станица, Метеоролошка
станица „Сјеница“, звање: референт
1 извршилац
Опис послова: Метеоролошка мерења и осматрања,
праћење развоја времена и појава; бележење података
у одговарајуће дневнике; обрада стручне документације;
извештавање о резултатима мерења и осматрања сатно,
дневно, декадно и месечно; контрола и обрада дневника
са падавинских и обичних климатолошких станица припадајуће подручне мреже, као и сaрадња са хонорарним
сарадницима на овим станицама; учешће у спровођењу
програма специјалних мерења и осматрања; одржавање
метеоролошког круга и надгледање рада инструмената,
физичко обезбеђивање објекта метеоролошке станице
и метеоролошког круга; обављање и послова из области
одбране од града, уколико је потребно; други послови по
налогу руководиоца Метеоролошке станице.
Услови: геолошка и хидрометеоролошка школа – метеоролошки смер, средња школа природног или друштвеног
смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.

3) Метеоролошки осматрач
у Сектору за метеоролошки
осматрачки ситем, Одељење за мрежу
метеоролошких станица, Метеоролошка
станица „Ниш“, звање: референт
1 извршилац
Опис послова: Метеоролошка мерења и осматрања,
праћење развоја времена и појава; бележење података
у одговарајуће дневнике; обрада стручне документације;
извештавање о резултатима мерења и осматрања сатно,

Бесплатна публикација о запошљавању

дневно, декадно и месечно; контрола и обрада дневника
са падавинских и обичних климатолошких станица припадајуће подручне мреже, као и сaрадња са хонорарним
сарадницима на овим станицама; учешће у спровођењу
програма специјалних мерења и осматрања; одржавање
метеоролошког круга и надгледање рада инструмената,
физичко обезбеђивање објекта метеоролошке станице
и метеоролошког круга; обављање и послова из области
одбране од града, уколико је потребно; други послови по
налогу руководиоца Метеоролошке станице.
Услови: геолошка и хидрометеоролошка школа – метеоролошки смер, средња школа природног или друштвеног
смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.

4) Аналитичар за заштиту биља
у Сектору националног Центра за
климатске промене, развој климатских
модела и оцену ризика елементарних
непогода, Одељење за примењену
климатологију и агрометеорологију,
Одсек за агрометеоролошке анализе и
информације, звање: саветник
1 извршилац
Опис послова: Праћење и оцена утицаја метеоролошких
фактора на раст, развиће и стање пољопривредних култура, као и на појаву и ширење биљних болести и штеточина; учешће у процесирању оперативних метеоролошких и других потребних података; тестирање, припрема и
оперативна примена модела за прогнозу појаве и ширења
најраспострањенијих биљних болести и штеточина на
пољопривредним културама; учешће у изради седмодневих, декадних и месечних агрометеоролошких билтена,
као и редовних и ванредних анализа, прогноза и упозорења, посебно у делу који се односи на најаве угрожености
пољопривредних култура биљним болестима и штеточинама; израда годишње анализе утицаја временских услова
на појаву и ширење биљних болести и штеточина главних
ратарских и воћарско-виноградарских култура у Србији;
учешће у презентацији агрометеоролошких информација
путем средстава јавног информисања; учешће у процени
штета на пољопривредним културама и биљним болестима и штеточинама; други послови по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
физичке науке – студијски програм метеорологија или научне области биотехничке науке, пољопривреда на: основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

5) Техничар за унос, контролу и обраду
хидролошких података
у Сектору националног Центра за
климатске промене, развој климатских
модела и оцену ризика елементарних
непогода, Центар за анализе и ране
најаве екстремних климатских појава
и специјална метеоролошка мерења
„Ниш“, звање: референт
1 извршилац
Опис послова: Припрема, унос и обрада хидролошких
података са припадајуће регионалне мреже хидролошких
станица; контрола и основна статистичка обрада текућих
и историјских хидролошких података; припремање и достављање хидролошких података по захтеву правних и
физичких лица; вођење евиденције о раду хидролошких
станица и стручне архиве; други послови по налогу шефа
Центра.

Опис послова: Рад на метеоролошком радару и аутоматским радним станицама у поступцима детекције, праћења
и мерења параметара облачности и поступцима засејавања; унос и примарна рачунарска обрада свих података
о спроведеним дејствима противградним ракетама са противградних станица; рад на стандардној или аутоматској
метеоролошкој станици и контрола осмотрених метеоролошких података; рад на радио-комуникационим линковима и оперативна комуникација између противградних станица и радарског центра; снабдевање лансирних станица
ракетама и другом опремом и обука стрелаца за рад; други
послови по налогу шефа Радарског центра.
Услови: геолошка и хидрометеоролошка школа, средња
школа природног или друштвеног смера или гимназија,
положен државни стручни испит, најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
Место рада:
- За радна места 1 и 4 место рада је Београд.
- За радно место 2 место рада је Сјеница.
- За радна места 3 и 5 место рада је Ниш.
- За радно место 6 место рада је РЦ Букуља.
III Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању
у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере
компетенција. Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне,
посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се
проверавају опште функционалне компетенције.
1. Провера општих фукнционалних компетенција:
• организација и рад државних органа РС, провераваће се
писано путем теста;
• дигитална писменост, провераваће се решавањем задатака практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација, провераваће се писано путем
симулације.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, уколико поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу (који подразумева поседовање знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и
табела, табеларне калкулације) и желите да на основу њега
будете ослобођени тестирања компетенције „дигитална
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који
сте приложили уместо тестовне провере, односно Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату ипак изврши
провера наведене компетенције, ако увидом у достављени
доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
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:

Услови: геолошка и хидрометеоролошка школа, грађевинска-техничка школа или друга средња школа природног или друштвеног смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада метеоролошки послови (поступци ажурирања и одржавања
база и архива метеоролошких и климатских података) –
провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
прописи из надлежности органа (Закон о метеоролошкој и
хидролошкој делатности) – провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи из делокруга радног места (Правилник о начину израде, издавања и достављања ванредних
метеоролошких и хидролошких информација и упозорења)
– провераваће се путем симулације (усмено).

6) Техничар за оперативне послове
у Центру за одбрану од града, Радарски
центар „Букуља“, звање: референт
1 извршилац

За радна места под редним бројевима 2 и 3:
Посебна функционална компетенција за радно место –
прописи из надлежности органа (Закон о метеоролошкој и
хидролошкој делатности) – провераваће се путем симулације (усмено).
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Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба
о утврђивању државних мрежа метеоролошких станица,
програма рада и начина извештавања државних мрежа
метеоролошких станица) – провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
– релевантне методологије из делокруга радног места
(Упутство за осматрања и мерења на главним метеорлошким станицама и Упутство за шифровање метеоролошких
извештаја по SYNOP кључу) – провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних информација)
– провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
прописи из надлежности органа (Закон о метеоролошкој и
хидролошкој делатности) – провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи из делокруга радног места (Правилник о начину израде, издавања и достављања ванредних
метеоролошких и хидролошких информација и упозорења)
– провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада
хидролошки послови (поступци контроле квалитета и обраде хидролошких података) – провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
прописи из надлежности органа (Закон о метеоролошкој и
хидролошкој делатности) – провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи из делокруга радног места (Правилник о начину примене метода хидролошких мерења и осматрања) – провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови одбране од града (поступак радарских мерења и
осматрања, откривања и праћења градоопасних облака) –
провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о
раду и мрежи радарских центара у систему одбране од града и утврђивању локације радарских центара и заштитних
зона тих центара, као и врстама ограничења која се могу
увести у заштитним зонама) – провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантне методологије из делокруга радног места (Инструкција о раду мреже лансирних станица) – провераваће се
путем симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Републичког хидрометеоролошког завода, на
адреси: www.hidmet.gov.rs.
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 4,
5 и 6 (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. Мотивација за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа провераваће се путем
интервјуа са комисијом.
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Републички хидрометеоролошки Завод, Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Милош Милошевић, контакт телефон:
011/3050-830 и Александра Банковић, контакт телефон:
011/3050-946.
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.
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VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Републичког хидрометеоролошког Завода или у штампаној верзији на писарници
Републичког хидрометеоролошког Завода.
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 Конкурса комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве обавештавају се о додељеној шифри у року
од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин на који је у пријави назначен за доставу
обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или 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).

Напомене: Као државни службеник на извршилачком
радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у
прописаном року. Положен државни стручни испит није
услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни
однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао
радни однос на неодређено време и државни службеник
који је засновао радни однос на неодређено време, а који
нема положен државни стручни испит, дужан је да положи државни стручни испит у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима / уверење
о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и
члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/18) прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција и да у прилогу обрасца пријаве достави и попуњену Изјаву у папирној форми која се налази на
наведеним сајтовима Службе за управљање кадровима и
Републичког хидрометеоролошког Завода.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Републичког хидрометеролошког Завода.
Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
hidmet.gov.rs) и огласној табли Републичког хидрометеоролошког Завода, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе,
на интернет презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд, Устаничка 14

На основу одредби члана 47, члана 48, члана 54 и члана
61 Закона о државним службеницима (“Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 81/05 – испр., 64/07, 67/07 – исправ., 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), одредбе члана 8 став 4, а у
вези члана 2 став 8, члана 9 став 3, члана 10, 11, 12, 14, 15
и 16 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима (“Службени гласник
РС”, бр. 2/19), члана 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 24 и 26
Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере
компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима
(“Службени гласник РС”, бр. 30/19) и Закључака Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-12608/2019-01 од 13.12.2019. године, у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Београду Су I-9 1/2020 од
03.07.2020. године, председник Прекршајног суда у Београду оглашава

JАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког
радног места
I Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни
суд у Београду, Београд, Устаничка 14.
II Раднo местo која се попуњава:

Записничар у звању референт
6 извршилаца
Опис послова: Обавља све дактилографске послове у
предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен; води записнике на суђењима и обавља послове по
диктату судије; расписује позиве за рочишта и претресе и
експедује их; води рачуна о уредности списа; по потреби
дежура са судијом; ажурира податке у СИПРЕС апликацији;
обавља друге послове по налогу судије, секретара суда и
шефа дактилобироа.
Услови за рад: средња стручна спрема – IV степен, друштвеног, природног или техничког смера, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа I класе и потребне компетенције
за рад на овом радном месту.
III Место рада: Седиште Прекршајног суда у Београду,
Београд, Устаничка 14, за свих 6 извршилаца.

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 пет
(5) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

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

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 избодног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Републичког хидрометеоролошког Завода.

1. Провера општих функционалних компетенција:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се
путем теста (писмено)
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару)
• пословна комуникација – провераваће се писмено путем
симулације.

XI Врста радног односа: Радно место попуњава се
заснивањем радног односа 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 који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак спровешће се почев
од 11. јануара 2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или е-mail адресе које су
навели у својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера посебних
функционалних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у просторијама Републичког хидрометеоролошког Завода, Београд, Кнеза Вишеслава 66.
Учесници конкурса који су успшено прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у
својим обрасцима пријаве.
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Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
познавању рада на рачунару и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост”,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ
у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу
приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може
да прихвати доказ који је приложен и кандидата ослободи
тестовне провере.
Провера сваке од општих функционалних компетенција не
може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују
се из даљег изборног поступка.

Посао се не чека, посао се тражи

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

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Прекршајног суда у Београду.

Бесплатна публикација о запошљавању

Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција.

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.

2. Провера посебних функционалних компетенција
Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку су:
• Посебна функционална компетенција – познавање прописа: Закон о државним службеницима и Судски пословник
(познавање одредби Судског пословника које се односе
на рад записничара) – провера ће ће се вршити усменим
путем, разговором са кандидатом.
• Посебна функционална компетенција у области рада
административни послови – познавање канцеларијског
пословања – провера ће се вршити усменим путем разговором са кандидатом.
• Посебна функционална компетенција – положен испит
за дактилографа I класе –провера ће се вршити увидом у
потврду о положеном испиту.

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку
(“Службени гласник РС”, бр. 18/16), прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Након пријема извештаја о резултатима провере посебних функционалних компетенција, међу кандидатима који
су испунили мерила за проверу посебних функционалних
компетенција, врши се провера понашајних компетенција.
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне
компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се од стране дипломираног психолога путем упитника.
Након пријема извештаја о резултатима провере понашајних
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу понашајних компетенција приступа се фази у којој
се спроводи Интервју са комисијом.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: Датум оглашавања:
23.12.2020. године. Рок за подношење пријава је осам дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, листу „Послови”. Последњи дан рока за подношење пријава је 31.12.2020. године.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Прекршајног суда у Београду или у штампаној верзији у Кадровској
служби Суда у седишту Суда у Београду, Устаничка 14, I
спрат, канцеларија број 145.
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.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
VII Остали докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења
којом се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решење и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство у струци);
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа издата од
стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса
био у радном односу;
- оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије
од 6 месеци)
- други докази о стеченим знањима и вештинама.

Документ о чињеницама по којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Прекршајни суд у Београду ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција, изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која представља
саставни део образца пријаве на конкурс за радно место
којом се опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учинити сам.
За све доказе који се прилажу у фотокопији, фотокопија
мора бити оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у
основним судовима, односно општинским управама.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се разматрати.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на српски језик
и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
VIII Рок за подношење осталих доказа: Кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року
од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу: Прекршајни суд у Београду, Београд, Устаничка 14, са
назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног
места записничар”.
IX Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак (провере општих
функционалних компетенција, посебних функционалних
компетенција, понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом) ће се спровести у просторијама Прекршајног суда у Београду, Устаничка 14. Кандидати ће о
датуму и времену бити обавештени на бројеве телефона
или електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на
контакте (бројеве телефона или електорнске адресе), које
наведу у својим пријавама.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива на
неодређено време.
XII Лица задужена за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 13 часова: шеф Службе за
кадровске послове Душанка Миладиновић, тел. 011/6550866 и секретар Суда Данијела Ђукић, тел. 011/655-0879.
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XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Пријава на конкурс шаље се на
адресу: Прекршајни суд у Београду, Београд, Устаничка 14,
са назнаком “Јавни конкурс за попуну извршилачког радног
места записничар” или непосредно предаје у седишту Прекршајног суда у Београду, Београд, Устаничка 14, Кадровска служба, I спрат, канцеларија број 145.
НАПОМЕНE: Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Прекршајног суда у Београду,
на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком
конкурсне комисије.
Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Кандидати без положеног државног стручног испита за рад
у државним органима примају се на рад под условом да тај
испит положе у року од шест месеци. Положен државни
испит није предност за заснивање радног односа. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду од 6 месеци.
Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по
основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког
порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Јавни конкурс ће се спровести уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера, у складу са тренутном
ситуацијом. Кандидати који се након отпочињања јавног
конкурса инфицирају вирусом COVID-19 дужни су да благовремено обавесте лице назначено за давање обавештења
у вези са јавним конкурсом како би се одлучило о начину
провере њихових компетенција.

Нови Са д
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Сутјеска 3

Тужилачки помоћник у звању виши
тужилачки сарадник
које је уподобљено звању самостални
саветник
4 извршиоца
УСЛОВИ: стечено високо образовање 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 Правном факултету, положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад на овом радном месту.
Фазе изборног поступка: изборни поступак спроводи се из
више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фаза у којој се спроводи
интервју са Комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција:
Свим кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције и
то: организација и рад државних органа Републике Србије
(провера ће се вршити путем писаног теста), дигитална
писменост (провера ће се вршити практичним радом на
рачунару или увидом у доказ – сертификат о познавању
рада на рачунару), пословна комуникација (провера ће
се вршити писаном симулацијом). Напомена: у погледу
провере опште функционалне компетенције “дигитална
писменост”, ако кандидат поседује важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега
будете ослобођени тестирања компетенције - “дигитална
писменост”, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу – Рад на рачунару) доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

6

| Број 913 | 23.12.2020.

Администрација и управа / Трговина и услуге

2: Провера посебних функционалних компетенција: Након сачињавања извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенцијама, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих
функционалних компетенција, врши се провера посебних
функионалних компетенција за радно место тужилачки помоћник, виши тужилачки сарадник – самостални
саветник: посебна функционална компетенција у области
рада кривичног одељења у јавном тужилаштва – познавање материјалних и процесних прописа релевантних за
надлежност јавног тужилаштва, прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација, познавање одредаба Законика о кривичном поступку и Кривичног законика, као и поседовање знања и вештина за израду нацрта јавнотужилаких одлука и других аката,
управљање преткривичним поступком, вештине израде
нацрта правних ставова (провера ће се вршити писаним
путем теста и усменим путем – разговором са кандидатом),
посебна функционална компетенција у области рада управе у јавном тужилаштву – познавање релевантних прописа
из делокруга рада јавног тужилаштва, познавање одредаба
Закона о јавном тужилаштву, Правилника о управи у јавним тужилаштвима и Закона о државним службеницима
(провера ће се вршити писаним путем – тестом и усменим
путем – разговором са кандидатом).
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције су: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата рада, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа,
савесност, посвећеност и интегритет (провера ће се вршити
од стране дипломираног психолога, на основу 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 комисијом. Све наведене компетенције комисија ће
проверити у року од три месеца, рачунајући од дана истека
рока за подношење пријава на предметни јавни конкурс.
Место рада: Основно јавно тужилаштво у Новом Саду,
Нови Сад, Сутјеска 3.
Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.
Општи услови за запослење: да је учесник конкурса
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има
прописану стручну спрему и да испуњава услове одређене
законом и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45
ст. 1 Закона о државним службеницима).
Образац пријаве на конкурс и докази који се прилажу: Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу
пријаве који је доступан на интернет страници Основног
јавног тужилаштва у Новом Саду: www.ns.os.jt.rs. Образац
пријаве мора бити својеручно потписан.
Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа,
податак о знању рада на рачунару, податак о знању страног језика, додатне едукације, радно искуство, посебне
услове, добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државим органима.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу: Основно јавно
тужилаштво у Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3. Приликом
пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру
под којом подносилац учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у
року од три дана од дана пријема пријаве на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса
чије су пријаве благовреме, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу на основу података наведених у обрасцу пријаве
на јавни конкурс, спровешће се изборни поступак, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе, бројеви телефона, или имејл-адресе) које су навели у
пријави. Провера свих компетенција обавиће се у просторијама Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, Сутјеска
3, други спрат. Учесници конкурса који су успешно прошли
једну фазу изборног посупка, обавештавају се о датуму,

месту и времену спровођења наредне фазе поступка на
контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу
у својим обрасцима пријаве.
Општи, остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом: оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству, уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издаје надлежна полицијска управа,
не старије од 6 месеци), потврда да кандидату раније
није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (или писмена изјава
учесника конкурса), оверену фотокопију дипломе којом се
потврђује стручна спрема за радно место, уверење о положеном правосудном испиту, оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде, решења
и други акти из којих се види на којим пословима и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство), сертификат
или други доказ о познавању рада на рачунару (уколико
поседује исте), Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Напомена: Одредбама члана 9 и 103 Закона о општем
управном поступку (“Службени гласник РС”, број 18/2016)
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницима о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницима о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту, уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Потребно је да кандидат у делу Изјава у обрасцу пријаве
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција. Наведене доказе кандидат
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка. Кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
комисијом позваће се да у року од 5 (пет) радних дана од
дана пријема обавештења приложе остале доказе који се
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег
изборног поступка. Докази се достављају на адресу наведену у огласу. Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању
или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен. Сви докази 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 основним судовима, судским јединицама, односно
општинским управама као поверени послови), као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које су оверене
пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно у
општинским управама.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 8 (осам)
дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном
издању Националне службе за запошљавање “Послови”.
Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:
Основно јавно тужилаштво у Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3, 21000 Нови Сад, са назнаком “За јавни конкурс”.
Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају
услове за запослење на радном месту и међу којима се
спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији Тужилаштва, према шифрама њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих
функционалних компетенција конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере
понашајних компетенција и на крају обавити интервју са
кандидатим.
Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су: Исидора Игић, секретар тужилаштва, контакт телефон: 021/4876-349 и Станислава Коларски, заменик
јавног тужиоца, контакт телефон 021/4876-345.
Напомена: Сви докази се прилажу на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног тумача.
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Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду у трајању од шест месеци. Обавештавају се
учесници јавног конкурса да ће се документација враћати
искључиво на писани захтев учесника. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао Основни јавни
тужилац у Новом Саду. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Новом
Саду www.ns.os.jt.rs, на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
“Послови”. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског
пола. Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Новом Саду:
www.ns.os.jt.rs.

Пирот
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Бабушница

Оглашава јавни конкурс за избор

Директора
Туристичке организације општине
Бабушница
1 извршилац
I Орган у коме се радно место попуњава: Туристичка
организација општине Бабушница, Ратка Павловића 3, 18330
Бабушница
Опис послова: Директор одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са
законом и колективним уговором и утврђује износе накнаде сарадника у складу са законом и Статутом; закључује
уговоре у име и за рачун установе и јединица у саставу;
даје овлашћења за заступање и даје овлашћења из делокруга свог рада запосленим у случајевима одређеним законом и Статутом; представља и заступа туристичку организацију (у даљем тексту: ТО); организује и руководи радом
ТО; доноси правилник о организацији и систематизацији
послова; предлаже акте које доноси управни одбор ТО;
предлаже основе пословне политике, програм рада и план
развоја ТО и финансијски план ТО и предузима мере за
спровођење пословне политике, плана развоја и програма рада; одговоран је за спровођење програма рада ТО;
одговоран је за материјално - финансијско пословање ТО;
извршава одлуке управног одбора ТО и предузима мере за
њихово спровођење; стара се о законитости рада, одговара
за коришћење и располагање имовином.
Мандат директора: Избор и именовање се врши на мандатни период од 4 године.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основинм студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство од четири године, од чега најмање две на руководећим
пословима; активно знање страног језика који је обухваћен
наставним планом и прогамом министарства надлежног за
послове просвете.
Посебни услови: да нема законских сметњи за његово
именовање, односно да није осуђиван за кривично дело
против привреде и правног саобраћаја; да поседује организаторске способности; да познаје рад на рачунару (Word,
Excel, Internet); да има возачку дозволу Б категорије, да
познаје локалну традицију, туристичке потенцијале и
туристичка места општине Бабушница.
Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); диплома о
стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице и/
или потврда послодавца, решење и други акти којима се
доказује на којим послови, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега
не води кривични поступак (не старије од шест месеци);
уверење о здравственој спосособности (не старије од шест
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месеци); оверена фотокопија личне карте или очитане
личне карте; биографија са контакт подацима, мотивационо писмо, кратки есеј о могућностима развоја туризма у
општини Бабушница за наредне 4 (четири) године.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 10 дана од дана
оглашавања јавног огласа у периодичном издању листа „Послови“ Националне службе за запошљавање.
Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Игор Костић, контакт телефон: 010/383-161.
Адреса на коју се подноси пријава на конкурс: Туристичка организација општине Бабушница, Стевана Синђелића, 18330 Бабушница, са назнаком „За конкурс“.
Провера оспособљености, 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, назначене вештине и знања биће
проверене од стране Конкурсне комисије (Управног одбора)
у просторијама Туристичке организације општине Бабушница, Стевана Синђелића, року од 5 (пет) радних дана од дана
завршетка конкурса, о чему ће кандидати бити обавештени
телефонским путем или електронском поштом.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији
у општини, код суда или јавног бележника, неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Управни одбор Туристичке организације општине Бабушница. Оглас је објављен у
публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, на огласној табли Туристичке организације општине Бабушница, на огласној табли општине Бабушница, на
сајту општине Бабушница.

Трговина и услуге
„СЛОДЕС“ ДОО

11090 Београд, Борска 92ф
тел. 011/3593-372
e-mail: konkurs.slodes@gmail.com

Руководилац магацина, организатор
улаза и излаза магацина и слагања робе
на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању,
економски техничар; радно искуство је пожељно али није
неопходно (из ове области рада); важна је спремност за
одговоран рад. Заинтересовани кандидати могу се јавити
лично, телефоном или своју радну биографију послати на
e-mail: konkurs.slodes@gmail.com, особа за контакт: Драгојла Миљковић, тел. 011/3593-372. Рок за пријаву на конкурс: 31.01.2021.

“КОПАОНИК” АД
11000 Београд, Змај Јовина 3
тел. 011/3281-453

Менаџер продаје за грађевински
материјал
на одређено време
2 извршиоца

ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ ДОО
11250 Београд, Железник
Томе Буше 14
тел. 011/658-0586, 062/805-0541
e-mail: office@czr.rs

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

Возач камиона са приколицом
на одређено време
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, возачка дозвола обавезно Б, Ц и Е категорије, поседовање сертификата о стручној компетентности и квалификациона картица,
радно искуство најмање 6 месеци и пожељно искуство на
раду са грајфером (дизаличар).

Курир
на одређено време
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; возачка дозвола обавезно Б категорије, радно искуство најмање 6
месеци на истим или сличним пословима, предност имају
кандидати који поседују искуство вђења евиденција из
Закона о безбедности саобраћаја (путни налози, тахографи
и сл.), познавање и примена Microsoft Office пакета.
Задужења: свакодневни одлазак у пошту по пријем пошиљки
као и слање пошиљки; одлазак у банку и друге институције
када је неопходно да се пошта лично преда; по потреби
одлази у разне набавке и обавља друге курирске послове;
прима путничко возило на управљање, контролише исправност истог и одржава чистоћу возила; врши архивирање тахо
листића за возила; контактира са одговорним лицима у регионалним и откупним центрима везано за делокуруг послова
око регистрације возила, одјаве, пријаве и промене података,
исправности тахографа и сл.; води рачуна о роковима регистрације, сервисирању и припреми возила за исту; подноси
извештаје из делокруга својих послова; припрема документацију за пријаву штета на возилима по основу осигурања;
одговоран је да спроводи све мере безбедности и здравља на
раду, заштите од пожара и заштите животне средине.

Референт у рачуноводству
на одређено време
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме економског смера, најмање две године радног искуства у рачуноводству,
самосталност у раду, изражена систематичност и прецизност у обављању рачуноводствених послова, познавање
финансијских, рачуноводствених и пореских прописа,
познавање и примена Microsoft Office пакета (добро познавање рада у Excel-у), знање енглеског језика, посвећеност
послу и тиму.
Нудимо редовна примања и могућност развоја у младом,
здравом и професионалном окружењу. Контакт телефон:
062/805-0541. Рок за конкурисање: 15.01.2021.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, основна информатичка обука; возачка дозвола Б категорије; енглески језик
– средњи ниво.

Продавац грађевинског материјала
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV
на e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs или да се јаве на
наведени број телефона. Оглас је отворен до попуне.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Радник обезбеђења без оружја – чувар
пробни рад од 2 месеца
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању,
фотокопију личне карте, кратку биографију са адресом и
контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 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 информација и провере
стручног знања који су важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој 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 горенаведену адресу, са назнаком „За оглас” или лично доставити у
писарницу Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Лекар опште медицине
на одређено време до повратка радника
са боловања
Опис послова: Самостално пружа медицинску помоћ из
домена опште медицине лицима која се јаве на преглед.
Даје мишљење у вези здравственог стања пацијената. Учествује у предузимању мера превентивне делатности. Одговара за благовремен пријем и преглед пацијената. Ради на збрињавању хитних стања. Спроводи
кућно лечење и упућује пацијенте на стационарно лечење
Обавља саветодавни рад. Ради на здравственом васпитању
и подизању здравствене културе пацијената. Стара се за
уредно вођење медицинске документације. Води рачуна о
потрошњи, односно прописаној терапији. Обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидат треба да има завршен медицински факултет
(VII степен стручне спреме) и положен стручни испит. Уз
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се
пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, извод из МК рођених (не старије од шест месеци), оригинал или оверена
фотокопија. Кандидати који су радили у струци дужни су да
доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни
да доставе лекарско уверење, уверење о држављанству и
уверење надлежног суда да се против њих не води кривични поступак. Пријаву са документацијом доставити на горе
наведену адресу.

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

Струковни/виши медицински техничар
општег смера
за потребе Центра за онкологију и
радиотерапију, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
са пробним радом од 3 (три) месеца
УСЛОВИ: више или високо образовање; општи услови за
заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.
гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. 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; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних

8

| Број 913 | 23.12.2020.

Медицина
(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 који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да
није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу коју је издала надлежна комора (ако
је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу) за радно место. Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа
у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац.
Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у
публикацији „Послови”. Рок за подношење пријава је осам
(8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место...
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Помоћни радник
на осталим болничким одељењима, на
одређено време од 12 (дванаест) месеци
и са пробним радом 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома завршене основне школе; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Као доказ о радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да доставе
доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно
доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране
надлежне службе. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак, да оптужница није ступила на правну
снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. На радне односе засноване по окончаном
конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у листу „Послови”. Рок за подношење пријава је осам
(8) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне

документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место... (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву)”.

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

Медицински техничар општег смера
на одређено време од 18 (осамнаест)
месеци, са пробним радом од 3 (три)
месеца
18 извршилаца
Лабораторијски техничар општег смера
на одређено време од 18 (осамнаест)
месеци, са пробним радом од 3 (три)
месеца
4 извршиоца
Педијатријски техничар општег смера
на одређено време од 18 (осамнаест)
месеци, са пробним радом од 3 (три)
месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17,
95/18) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру
Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа је
радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа
здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила – 4. степен; 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, мејл-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 који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница није ступила на
правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице); дозволу за рад – лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) или решење о
упису у комору (ако кандидат није у радном односу) за радно
место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац
и у листу „Послови”. Рок за подношење пријава је осам (8)
дана од дана објављивања огласа у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе
лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког
центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за радно место... (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Национална служба
за запошљавање

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

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

Мајстор одржавања
у Служби за техничке послове,
на одређено време од 6 (шест) месеци,
са пробним радом од 3 (три) месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и
85/18) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој
организацији са систематизацијом радних места Клиничког
центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила, средња стручна спрема
– електросмер; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. На радне
односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се
важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички
центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства
здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра
Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса бити објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт
телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се
радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Педијатријски техничар општег смера
(IV степен)
на одређено време од 24 месеца,
са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17,
95/18) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за послове је: радно односно волонтерско искуство у здравственој
установи. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; сведочанство за сваки завршен разред средње школе; 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 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

Бесплатна публикација о запошљавању

управе или полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу
коју је издала надлежна комора (ако је кандидат у радном
односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није
у радном односу) за радно место. Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем
сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта
Клиничког центра Крагујевац и у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је
осам (8) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког
центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за радно место... (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оригинале / оверене копије потребне документације. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа. Оглас је објављен на
сајту Министарства здравља РС и Опште болнице Бор и код
Националне службе за запошљавање. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

1. Доктор медицине
на одређено време од 3 три месеца,
у Служби опште медицине
2 извршиоца

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

Оглас објављен дана 18. 11. 2020. године у публикацији “Послови” поништава се за радно место:
лабораторијски техничар у дијагностици, за потребе Одељења за микробиологију и паразитологију,
на одређено време ради замене привремено одсутне запослене, до повратка са боловања, два извршиоца. У осталом делу оглас остаје непромењен.

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

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима,
Одељење опште дечје ортопедије,
на одређено време по основу замене
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа,
педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање шест месеци радног искуства. Приликом пријаве
на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о
радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно
образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове 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.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

Доктор медицине
на одређено време 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: завршен медицински факултет, VII/1 степен
стручне спреме, положен стручни испит, решење о упису у
комору и важећа лиценца за рад. Критеријуми за избор кандидата: просечна оцена студирања, дужина чекања на посао,
радно искуство у струци по положеном стручном испиту, оцена комисије за избор кандидата. Уз пријаву заинтересовани
кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова – неоверене копије докумената (неће се враћати
кандидатима), уз краћу биографију (CV). Кандидати који се
јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата. Кандидат који буде изабран, пре закључњеља

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

Оглас објављен 09. 12. 2020. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости за радно место:
мајстор одржавања, средња стручна спрема – електросмер, за рад у Служби за техничке послове, на
одређено време од 12 месеци и са пробним радом
од 3 месеца.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

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.

2. Медицинска сестра – техничар
на одређено време од 3 месеца,
у Служби опште медицине
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање
лиценце за рад или решења о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас достављају:
пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;
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. 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, а 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 КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине изабрани лекар
у Амбуланти „Дедина“ Службе опште
медицине, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене,
до њеног повратка на рад
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.

2. Виша патронажна сестра – техничар
у Служби поливалентне патронаже,
на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
високо образовање: на струковним студијама медицине
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Медицина
првог степена (основне струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; висока медицинска школа струковних студија из
области гинекологије и акушерства или општег смера, на
основним студијама медицине у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, виша медицинска школа
из области гинекологије и акушерства или општег смера; положен стручни испит; поседовање лиценце за рад;
возачки испит Б категорије.

3. Медицинска сестра – техничар
у Служби опште медицине,
на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање
лиценце за рад или решења о упису у комору.

4. Медицинска сестра – техничар
у хитној медицинској помоћи, у Служби
хитне медицинске помоћи и санитетског
превоза, на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање
лиценце за рад или решења о упису у комору.

5. Спремачица
у просторијама у којима се пружају
здравстве услуге, у Одсеку за одржавање
хигијене објеката и простора, на
одређено време због замене привремено
одсутне запослене, до њеног повратака
на рад
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
основно образовање.

6. Спремачица
у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, у Одсеку за
одржавање хигијене објеката и
простора, на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
основно образовање.
Кандидати за радна места 1, 2, 3 и 4 достављају:
пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;
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 (само за послове под
редним бројем 2).

Медицина / Здравство и социјална заштита / Индустрија и грађевинарство

1. Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену
рехабилитацију, Служба за физикалну
медицину и рехабилитацију при
Заједничким медицинским пословима

10. Медицинска сестра – техничар
у здравственим установама са
образованим организационим
јединицама које обављају психијатријску
делатност, које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем и
задржавање пацијената без пристанка
за рад у Служби за психијатрију

УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотерапеутског
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

2. Лабораторијски техничар у
дијагностици
за рад у Служби микробиолошке
дијагностике при Заједничким
медицинским пословима
3 извршиоца

11. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима,
за рад у Служби за ортопедију
и трауматологију
2 извршиоца

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за лабораторијског техничара, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

3. Лабораторијски техничар у
дијагностици
за рад на Одељењу хематологије у
Служби лабораторијске дијагностике
при Заједничким медицинским
пословима
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа смер за лабораторијског техничара, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

4. Медицинска сестра / техничар
на осталим болничким одељењима,
за рад у Служби за интерну медицину
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

5. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима,
за рад на Другом одељењу – хируршка
траума и гастроинтестинална хирургија
Службе за хирургију

14. Медицинска сестра – техничар
у операционој сали, за рад на Одељењу
за интензивно лечење Службе за
анестезиологију и реаниматологију при
заједничким медицинским пословима
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера – IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

6. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима,
за рад на Првом одељењу – Хируршка
инфекција и колоректална хирургија
у Служби за хирургију
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера – IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

7. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима,
за рад у Одсеку за гастро хирургију
Службе за хирургију

ОСТАЛО: Опис послова утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова ДЗ Крушевац. 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, а
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.

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера – IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.
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УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или педијатријског смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.
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12. Медицинска сестра – техничар
у ургентним службама и реанимацији
у Служби пријема и збрињавања
ургентних стања при Заједничким
медицинским пословима
2 извршиоца

13. Медицинска сестра – техничар
на инфективном одељењу, за рад на
Одељењу за инфективне болести у
Служби за инфективне и кожне болести
2 извршиоца

Кандидати за радна места 5 и 6 достављају: пријаву
на оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о основном образовању;
изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених.
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УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

8. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, за
рад у Служби за оториноларингологију
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера – IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

9. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, за
рад у Одељењу за стационарно лечење у
Служби за педијатрију

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање годину дана радног
искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
Заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе
или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас”, са
називом и редним бројем радног места за које се конкурише искључиво поштом на наведену адресу.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

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

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виши физиотерапеут
за рад у Служби за физикалну медицину
и рехабилитацију при Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: виша медицинска школа физиотерапеутског смера
или висока медицинска школа струковних студија, струковни
физиотерапеут или завршен медицински факултет, основне
струковне студије првог степена на студијском програму
струковни терапеут – VI/1 или VI/2 степен; стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

2. Фармацеутски техничар
за рад у болничкој апотеци при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа фармацеутског смера,
IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
Заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе
или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас”, са
називом и редним бројем радног места за које се конкурише, искључиво поштом на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
на одређено време од шест месеци,
за рад 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 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. 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.

Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДУШАН САВИЋ ДОДА”
БЕОЧИН
21300 Беочин, Светосавска бб
тел. 021/870-052
e-mail: dzbeocin@gmail.com

Доктор медицине
на одређено време
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, стручни испит и лиценца.

Лабораторијски техничар
на одређено време
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, лабораторијски техничар – IV степен стручне спреме, положен
стручни испит и положен возачки испит Б категорије.

Спремачица у здравству
на одређено време
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази
о испуњености услова за обављање послова из овог огласа.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља
и на сајту ДЗ “Др Душан Савић Дода” Беочин. Пријаве на
оглас могу се поднети лично Служби за правне и економске послове у Дому здравља, Светосавска бб, сваког радног
дана од 7 до 14 часова или послати препоручено поштом
на исту адресу са назнаком “За оглас”.

ДОМ ЗДРАВЉА
18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Доктор стоматологије
на одређено време због потребе
извршења послова чији је обим
привремено повећан
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VII/1
степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет,
положен стручни испит и поседовање лиценце за рад; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије. Уз пријаву на јавни оглас приложити: диплому
о завршеној школи, у оригиналу или овереној фотокопији,
уверење о положеном стручном испиту, у оригиналу или
овереној фотокопији, лиценцу за рад, у оригиналу или
овереној фотокопији и доказ о радном искуству (уверење,
потврда послодавца или уговор), у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за подношење пријава на јавни оглас
са краћом биографијом је осам дана од дана објављивања
огласа на огласној табли Дома здравља Бела Паланка,
интернет презентацији Дома здравља Бела Паланка и код
Националне службе за запошљавање. Пријаве слати на
адресу: Дом здравља Бела Паланка, Бранислава Нушића
2, 18310 Бела Паланка, са назнаком „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

Сервирка
на одређено време због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: средње образовање. Уз пријаву
поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о
завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током
школовања, фотокопију радне књижице уколико кандидат
има радни стаж или потврду послодавца, оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних
уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена: лекарско уверење којим се доказује
здравствена способност без ограничења за рад на радном
месту за које је расписан оглас, уверење да није осуђиван,
уверење да се не води кривични поступак, дужан је да
достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене

и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове
за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за кадровске и административне послове Опште
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8дана
од дана објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним
ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави,
Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.
Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће
бити узета у разматрање при избору кандидата.

Здравство и социјална заштита
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
АПАТИН
Апатин, Београдска 1
тел. 025/773-355, факс: 025/773-139
e-mail: apatindsp.ust@minrzs.gov.rs

Доктор медицине
на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која
испуњавају следеће услове: опште услове утврђене законом и посебне услове утврђене Законом и Правилником
о организацији и систематизацији послова Дома за старе
и пензионере Апатин, и то: да су држављани Републике
Србије, да су стекли високо образовање: на интегрисаним
академским студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
академским студијама у трајању од најмање 5 година, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару; стручни испит;
лиценца у складу са прописима којима се уређује област
послова здравствених радника; најмање 6 месеци радног
искуства у звању доктора медицине. Кандидат уз пријаву
на конкурс доставља: кратку биографију (CV), оригинал
или оверену копију дипломе и потврду о радном искуству.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији НСЗ „Послови“. Пријаве се достављају путем поште на горенаведену адресу, у затвореној
коверти, са назнаком: „Пријава за конкурс“.

Индустрија и грађевинарство
КОМПАНИЈА „СЛОБОДА” АД
32000 Чачак, Ратка Митровића бб

Мастер инжењер машинства или
војноиндустријског инжењерства
на одређено време од шест месеци,
уз могућност заснивања радног односа
на неодређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати који се јаве на оглас треба да испуњавају следеће услове: да имају завршене мастер студије (300
ЕСПБ); да су основне академске студије завршили из области
машинства или војноиндустријског инжењњерства: завршен Машински факултет у Београду, модули: војно машинство, системи наоружања, производно машинство; завршен
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, модули: пројектили и упаљачи, производно машинство. Остали услови: да
су 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 (основним академским и мастер студијама), извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ да нису осуђивани,
доказ да се против њих не води кривични поступак. Оглас
је отворен 15 дана од дана објављивања. Молбе са траженим доказима доставити на адресу: Компанија „Слобода” АД
Чачак, РЈ Правни и кадровски послови, Ратка Митровића б.б.,
32000 Чачак. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати. Особа за контакт: директор Дирекције, мр Драшко
Милосављевић, дипл. инж. Трајање конкурса: 15 дана.
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Наука и образовање

ПД “БАЛКАН” ДОО НИШ

Технолог
на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

Организација и руковођење пословима
за рад на терену

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова.

18000 Ниш, Хајдук Вељка 35а
e-mail: balkanni@sbb.rs

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани машински
инжењер; радно искуство у струци 3 године (пожељно на
термоенергетским системима); пробни рад: 6 месеци; знање
рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; лиценца
430 (пожељно), CV. Рок за пријаву: 14. 01. 2021. године.

Шеф градилишта
за рад на терену
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, машински инжењер;
пробни рад: 6 месеци; знање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; CV. Рок за пријаву: 14. 01. 2021. године.

“БЕТОЊЕРКА” ДОО АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Ауто-пут бб
тел. 018/804-412
e-mail: office@betonjerka-al.rs

Електроинжењер
Опис посла: вођа групе радника на монтажи мерних места
и послова на електромонтажи електроенергетских водова.
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, пожељно радно
искуство. Телефон за контакт: 060/2461-134.

„КРУШИК – ПЛАСТИКА“ АД
ОСЕЧИНА
142 53 Осечина
Пере Јовановића Комирићанца 35
тел. 062/448-258

Водећи конструктор – технолог
на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, са три године радног искуства на истим или сличним
пословима.

Конструктор технолог
на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова.

Помоћник конструктор технолога
на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: стечено више образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ бодова или
стручно образовање у четворогодишњем трајању техничко-технолошке струке.

Пројектант развоја
на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова са једном годином радног искуства на истим или сличним пословима.

Помоћник пројектанта развоја
на одређено време 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: стечено више образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ бодова или
стручно образовање у четворогодишњем трајању техничко-технолошке струке.

Водећи технолог
на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова
са једном годином радног искуства на истим или сличним
пословима.
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Помоћник технолога
на одређено време 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: стечено више образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ бодова или
стручно образовање у четворогодишњем трајању техничко-технолошке струке.
ОСТАЛО: Описи послова за сва радна места су према
Правилнику о организацији и систематизацији послова и
место рада је Осечина. Заинтересовани кандидат подноси:
својеручно потписану пријаву на конкурс са назнаком за
које радно место конкурише и кратком биографијом, адресом, контакт телефоном, имејл-адресом и фотокопијама
докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса. Пријава се подноси непосредно у Крушик-Пластика, П.
Ј. Комирићанца 35 (канцеларија техничког секретара на 1.
спрату) или поштом на наведену адресу са назнаком „За
конкурсну комисију”. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврху избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Уз пријаву се подноси очитана лична карта
и фотокопије следећих докумената: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених и докази о радном искуству на одговарајућим пословима. Кандидати који
испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради прибављања додатних релевантних података за
доношење одлуке о избору кандидата. Конкурсна документација се не враћа. Одлука о избору кандидата ће се
објавити на сајту Крушик-Пластика АД Осечина (www.
krusik-plastika.co.rs), а изабрани кандидати ће бити лично
обавештени телефонским путем. Лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за рад на радном месту
доставља се приликом заснивања радног односа. Контакт
особа за обавештења: секретар Друштва Златија Миличић,
тел. 062/448-258.

Култура и информисање

извод из матичне књиге рођених; оверена копија личне
карте; доказ о општој здравственој способности (оригинал
лекарског уверења). Пријаве на конкурс подносе се путем
поште или непосредно, у затвореној коверти, са назнаком: “Пријава на конкурс за избор директора”, на адресу:
Народна библиотека “Др Душан Радић”, Врњачка 22, 36210
Врњачка Бања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање “Послови”. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће
одбацити закључком, против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања
закљука. Управни одбор ће по разматрању извештаја конкурсне комисије формиране од стране Управног одбора
бр. 01-861/2020 од 11.12.2020. год. обавити разговор и
доставити оснивачу образложен предлог листе кандидата
са записником о обављеном разговору, поштујући законски рок од 30 дана од дана завршетка конкурса. Кандидати
ће бити благовремено обавештени о датуму усменог разговора путем имејла или телефоном. Информације о јавном
конкурсу могу се добити и на телефонски број: 036/616310. Лица задужена за давање обавештења о конкурсу су:
Мирјана Ђурашевић и Марина Ђорђевић.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
11460 Барајево, Миодрага Вуковића 2

Домар – ложач
Опис радног места: обавља послове одржавања и поправки столарије, браварије, намештаја и инвентара и одговара за њихово исправно функционисање; обавља послове
ложача у грејном периоду; обавезан је да редовно одржава
котао на пелет, инсталације и води рачуна о прописаном
коришћењу; ради и друге послове из домена своје стручности, а по налогу директора.
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да
је пунолетно лице, да има прописану стручну спрему (IV
степен стручне спреме), да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, да испуњава друге услове
утврђене Законом, другим прописом или Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места
у установи Центар за културу Барајево.

Организатор материјално-финансијских
и општих послова
Опис радног места: техничка реализација свих програма предвиђених месечним и годишњим програмом рада; врши дистрибуцију улазница и позивница; преузима и шаље пошту, носи
позивнице и врши експедицију поште по граду; предаје огласе
за медије; организује набавку материјала за потребе реализације програма; материјално је задужена за основна средства и
инвентар Центра, обавља послове пријема и издавања средстава и опреме.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“Др ДУШАН РАДИЋ”
36210 Врњачка Бања, Врњачка 22
тел. 036/616-310

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: за директора установе може бити именовано
лице које испуњава услове прописане законом и Статутом: да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука и уметности на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање
4 године у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; да има три
године искуства у култури, са стеченим високим образовањем; да поседује организаторске способности потребне
за обављање пословодне функције; да против њега није
покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно да правоснажном судском одлуком није осуђен за кривично дело
које га чини недостојним за обављање дужности директора
установе; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност. Конкурсна пријава за избор кандидата
за директора установе треба да садржи: предлог програма
рада и развоја установе за период од 4 године; оверену
копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
потврду послодавца којом се потврђује рад у области културе – у области претежне делатности установе и др.; биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују
стручност, допунска знања и способности, са кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење да против
њега није покренут кривични поступак за дело које га чини
недостојним за обављање дужности директора, односно
правоснажном одлуком није осуђен за кривично дело које
га чини недостојним за обављање дужности директора
установе (издата након објављивања конкурса); уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да
је пунолетно лице, да има прописану стручну спрему (IV
степен стручне спреме), да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, да испуњава друге услове
утврђене Законом, другим прописом или Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места
у установи Центар за културу Барајево, једну годину радног
искуства на истим или сличним пословима.
ОСТАЛО: У циљу доказивања испуњености општих и посебних услова, кандидати су у обавези да приложе следеће
доказе: 1. извод из матичне књиге рођених, 2. уверење о
држављанству, 3. оригинал диплому или уверење о стеченом образовању или копију истих оверених од стране јавног
бележника, 4. уверење из месно надлежног суда да се против лица не води кривични поступак, 5. доказ о радном
искуству, односно радном стажу, 6. кратку радну биографију.
Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања
конкурса у Националној служби за запошљавање и на огласној табли Центра за културу Барајево. Пријаве са доказима
о испуњености услова огласа подносе се путем поште или
лично на адресу: Центар за културу Барајево, 11460 Барајево, Миодрага Вуковића 2, са назнаком за које радно место се
подноси пријава на оглас. Уз пријаву на оглас за свако радно
место на које се конкурише потребно је приложити оригинал
или оверене фотокопије од стране јавног бележника, свих
докумената који се траже огласом за радно место. Пријава на
конкурс мора бити својеручно потписана. Неблаговремене,
непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати. Сви
кандидати који су конкурисали, а који испуњавају услове за
пријем, биће позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему (прет-
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ходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања,
додатно образовање и оспособљеност, дужина трајања
школовања итд.), о чему се сачињава записник. Одлуку о
избору кандидата доноси в. д. директора Центра за културу
Барајево, а пре одлуке о избору кандидата в. д. директора
претходно прибавља мишљење Комисије за пријем радника. Кандидат ће бити обавештен о избору у року од 7 дана
од дана доношења одлуке. Са изабраним кандидатом биће
закључен уговор о раду у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором за установу Центар за културу
Барајево чији је оснивач Градска општина Барајево.

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

Б е о г ра д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

1) Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Биохемија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: диплома основних академских студија или мастер академских студија из биохемије (студент докторских
студија) и други услови утврђени Законом о високом образовању, Статутом Хемијског факултета, Правилником о
минималним критеријумима за избор у звања наставника и
сарадника на Хемијском факултету и осталим општим актима Хемијског факултета и Универзитета у Београду.

2) Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Биохемија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области
биохемија и други услови на основу Закона о високом
образовању, Статута Хемијског факултета, Правилника о
минималним критеријумима за избор у звања наставника и
сарадника на Хемијском факултету и осталим општим актима Хемијског факултета и Универзитета у Београду.

тета, Правилником о минималним критеријумима за избор
у звања наставника и сарадника на Хемијском факултету и
осталим општим актима Хемијског факултета и Универзитета у Београду.

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 84 Закона о
високом образовању и чланом 135 Статута Машинског
факултета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој школској спреми, потврда надлежног органа да
кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична дела у смислу Закона о високом образовању и остало), достављају се искључиво поштом на адресу: Хемијски
факултет у Београду, Студентски трг 12-16 или електронском поштом на адресу: office@chem.bg.ac.rs, најкасније до
31.12.2020. године, у 17 часова.

4) Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Опште машинске
конструкције
на одређено време од 3 године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
1) Редовни професор за ужу научну
област Биохемија и молекуларна
биологија
на Катедри за биохемију и молекуларну
биологију у Институту за физиологију
и биохемију “Иван Ђаја”
2) Асистент за ужу научну област
Физиологија животиња и човека
на Катедри за општу физиологију и
биофизику и Катедри за упоредну
физиологију и екофизиологију у
Институту за физиологију и биохемију
“Иван Ђаја”, на одређено време
од 3 године
2 извршиоца
3) Асистент за ужу научну област
Физиологија и молекуларна биологија
биљака
на Катедри за физиологију биљака у
Институту за ботанику и Ботаничкој
башти “Јевремовац”, на одређено време
од 3 године
Услови за радно место 1: научни степен доктора наука
из научне области за коју се бира, смисао за наставни рад,
непостојање сметње из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању и остали услови утврђени чланом 85. Закона о
високом образовању
Услови за радна места под 2 и 3: студент докторских
студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 или академски назив
магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације, смисао за наставни рад, непостојање сметње из члана
72 став 4 Закона о високом образовању и остали услови
утврђени чланом 84 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви Факултета, Београд, Студентски трг 16, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Аутоматско управљање

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник на академским студијама у
звање редовни професор за ужу научну
област Физичка хемија – електрохемија,
а за предмете Електрохемија (основне
академске студије) и Електрохемија
и електрохемијске методе (мастер
академске студије) на Факултету за
физичку хемију
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области за
коју се бира, научни, односно стручни радови објављени у
научним часописима или зборницима, са рецензијама, из
научне области за коју се кандидат бира, односно од значаја за ужу научну област за коју се бира, неосуђиваност за
кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Остали услови избора, као и начин и поступак избора, утврђени су одредбама Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), Правилника о критеријумима за избор у звања наставника и сарадника на Факултету за физичку хемију, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19), Статута Универзитета у Београду и Статута Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор. Пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова конкурса доставити на наведену адресу Факултета, Служби за правно-административне послове,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

2) Наставник у звању доцента за ужу
научну област Хидрауличне машине и
енергетски системи
на одређено време од 5 година

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Физичка
географија

3) Наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик
на одређено време од 4 године

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

УСЛОВИ: диплома мастер академских студија филолошког
факултета, групе за енглески језик и други услови утврђени
Законом о високом образовању, Статутом Хемијског факул-

3) Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Аутоматско управљање
на одређено време од 3 године

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 84 Закона о
високом образовању и чланом 135 Статута Машинског
факултета.

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

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

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ БЕОГРАД
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Криминалистичка тактика,
методика и оператива, за наставни
предмет Криминалистичка тактика
УСЛОВИ: завршене основне студије – Криминалистичко-полицијска академија, Полицијска академија или правни
факултет, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута и Правилника о поступку и условима за избор у звања
наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, уверење да против кандидата
није покренут кривични поступак, нити истрага (које није
старије од шест месеци), оверене копије диплома или уверења завршених степена студија, списак научних и стручних радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве са
биографијом и траженим доказима о стеченом образовању
достављају се Криминалистичко-полицијском универзитету
у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог конкурса,
на адресу Улица цара Душана 196, Београд, 11080 Земун.
Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних
доказа неће се разматрати.

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

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос за наведенo радно место су прописани чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – други закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником
о организацији и систематизацији послова у Пољопривредној школи са домом ученика ПК „Београд“.

Техничар техничког и ивестиционог
одржавања – радник на одржавању
са 50% радног времена
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос за наведенo радно место су прописани чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – други закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником
о организацији и систематизацији послова у Пољопривредној школи са домом ученика ПК „Београд“.

Возач – руковалац пољопривредне
механизације
са 50% радног времена
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос за наведена радно место су прописани чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о
организацији и систематизацији послова у Пољопривредној школи са домом ученика ПК „Београд“.
ОСТАЛО: Kандидати уз попуњен пријавни формулар који
преузимају са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја – http://www.mpn.
gov.rs, достављају: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, и то за радно место домара/мајстора
одржавања: средње образовање у трајању од три године и
положен стручни испит за рад са судовима под притиском;
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за радно место техничара техничког и инвестиционог одржавања: пети степен стручне спреме у звању механичар за
одржавање машина и алатки, машинске струке или механизатор специјалиста; возачка дозвола Б категорије; за
радно место возача: руковалац пољопривредне механизације – средње образовање; возачка дозвола одговарајуће
категорије; 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;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), доказ
да кандидат зна српски језик, доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (изабрани кандидат доставља приликом
закључења уговора о раду). Подносе се оверене фотокопије или оригинали докумената. Пријава обавезно мора
бити потписана и садржати контакт кандидата. Конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни
однос, у року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе о познавању прописа у установи образовања и васпитања, мотивацији и компетенцијама за рад са ученицима и познавању
наставног предмета. Конкурсна комисија доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Потребна документа доставити
поштом или лично на горе наведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања у листу „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

Доцента 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). 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 (теx или доц 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, на наведену адресу (3. спрат соба 652) у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКОВИЦА’’
Београд, Славољуба Вуксановића 22

Васпитач
6 извршилаца
УСЛОВИ: 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 годи-

не, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу)
ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање
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 заштичених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно
васпитни рад (српски језик), 6) дозвола за рад (лиценца /
обавеза полагања испита за лиценцу). 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),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. 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању или оверену фотокопију уверења о
стеченом образовању (уверење не може бити старије од 6
месеци); 2. извод из матичне књиге рођених, оригинал или
оверена фотокопија; 3. уверење о држављанству не старије од шест месеци , оригинал или фотокопија оверена; 4.
уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, 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 злостаљање 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 заштичених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање. Ако се доставља фотокопија
уверења, мора бити оверена. Кандидати који су изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака.

Домар (мајстор одржавања)
Сервирка
II степен стручне спреме-осмогодишња
школа и стручна оспособљеност у
трајању од шест месеци до две године
6 извршилаца
Спремачица
18 извршилаца
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела проив полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштичених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно
васпитни рад (српски језик). Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3),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. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
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и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака.

1. Наставник за ужу научну област
Медицинске науке
на неодређено или одређено време
од 5 година
3 извршиоца

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу. Уз пријавни формулар
кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о одговарајућој стручној спреми; 2. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; 3. уверење о држављанству не старије од шест месеци , оригинал
или фотокопија оверена; 4. уверење полицијске управе, не
старије од шест месеци, 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 злостаљање 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 заштичених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање. Ако се доставља
фотокопија уверења, мора бити оверена. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

2. Наставник за ужу научну област
Математика
на неодређено или одређено време
од 5 година

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 67

Секретар факултета
који управља радом Научноистраживачке организационе јединице и
организационе јединице Стручне службе
Правног факултета Универзитета у
Београду
УСЛОВИ: високо образовање из области правних наука, на
студијама другог степена (мастер студије односно специјалистичке студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 09. 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. 09. 2005. године;
положен правосудни испит; радно искуство од најмање 7
година на изради или примени прописа у области образовања и науке; познавање проблематике високошколског
образовања; знање рада на рачунару; знање једног светског језика. Остали услови за запослење: држављанство
Републике Србије и да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци. Предност ће имати кандидати са претходним радним искуством у некој од
високошколских установа.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: обавезна својеручно потписана пријава на конкурс са
биографијом, у прилогу пријаве и наводима о досадашњем
радном искуству; уверење о држављанству, у оригиналу
или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рођених,
у оригиналу или овереној фотокопији; оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; доказ о радном
искуству у струци, у оригиналу или овереној фотокопији;
уверење о неосуђиваности. Напомена: пријава се подноси
у 3 (три) примерка а пратећа документација у 1 (једном)
примерку. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се разматрати. Кандидати су дужни да пријаве на конкурс са прилозима
доставе у року од 15 дана од дана оглашавања конкурса у
јавном гласилу. Пријаве се подносе лично на писарници или
поштом на следећу адресу: Правни факултет Универзитета
у Београду, Булевар краља Александра 67, са назнаком: „За
јавни конкурс за радно место: секретар факултета.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА „МИЛЕВА МАРИЋ“
У ОСНИВАЊУ
11000 Београд, Немањина 28
Конкурс за наставно особље
Конкурс за пријем у радни однос (са одложеним
дејством) наставног особља Високе школе струковних студија „Милева Марић”, Београд, у оснивању,
Немањина 28, за следећа радна места: наставнике за
поља медицинских наука, друштвено-хуманистичких наука
и техничко-технолошких наука.
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3. Наставник за ужу научну област
Економија и финансије
на неодређено или одређено време
од 5 година
3 извршиоца
4. Наставник за ужу научну област
Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент
на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца
5. Наставник за ужу научну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство
на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца
6. Наставник за ужу научну област
Инжењерство заштите животне средине
и заштите на раду
на неодређено или одређено време
од 5 година
7. Наставник за ужу научну област
Организационе науке
на неодређено или одређено време
од 5 година
8. Наставник за ужу научну област
Технолошко инжењерство
на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца
9. Наставник за ужу научну област
Културолошке науке и комуникологија
на неодређено или одређено време
од 5 година
10. Наставник за ужу научну област
Менаџмент и бизнис
на неодређено или одређено време
од 5 година
3 извршиоца
11. Наставник за ужу научну област
Маркетинг
на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца
12. Наставник за ужу научну област
Право
на неодређено или одређено време
од 5 година
13. Наставник за ужу научну област
Информатика
на неодређено или одређено време
од 5 година
3 извршиоца
14. Наставник за ужу научну област
Социологија
на неодређено или одређено време
од 5 година
15. Наставник за ужу научну област
Филологија – Енглески језик
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор наставника за радна места
од 1 до 14 су: важећи избор у звање, докторат из одговарајуће научне области; способност за наставни рад. За
радно место под редним бројем 15: стечено високо
образовање, важећи избор у звање, завршен филолошки факултет, енглески језик, способност за наставни рад.
Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Стандардима за почетну акредитацију и Статутом
Високе школе струковних студија „Милева Марић” у оснивању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: одлуку о важећем
избору у звање (предавач, виши предавач, професор струковних студија, доцент, ванредни професор или редовни професор), на некој од акредитованих високошколских или научних
установа у Републици Србији, биографију, библиографију
(списак радова), извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, копије диплома свих нивоа студија основних,
мастер, магистарских и докторских студија. За све детаљније
информације кандидати се могу обратити на контакт телефоне: 011/3619-640, 063/375-401.

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

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне послове
УСЛОВИ: 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.
09. 2005. године; са или без радног искуства; познавање
рада на рачунару. 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: има
одговарајуће образовање; 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 давања мита, за кривично дело из групе кривичих 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, урврђено 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; радну 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; уврење
МУП-а 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 крвиичну 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 наведену адресу установе. Све
информације могу се добити на број телефона: 011/7292218.

Посао се не чека,
посао се тражи
23.12.2020. | Број 913 |
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
УСЛОВИ: радно искуство од две године у струци. У радни
однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања: високо образовање на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 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;
знање и способност рада на рачунару. 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: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству не старије од шест месеци
(оригинал или оверена фотокопија), уверење полицијске
управе, не старије од шест месеци, да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Установа нема обавезу да кандидатима врати приложену
документацију по конкурсу. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве слати искључиво путем поште, на адресу Предшколска установа Чукарица, Београд, Пожешка 28,
са назнаком: “За конкурс за радно место дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове”. Ближе
информације се могу добити путем тел. 011/3552-770.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”
11000 Београд, Паунова 19а
тел. 011/3983-590

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и
посебне услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони и 10/2019): а) да има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, б) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; в) није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
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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 кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар потребно је доставити школи: 1)
биографске податке, односно биографију са адресом и контакт телефоном – CV; 2) оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме (не старије 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; 3) лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду); 4) уверење из суда да против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању притвора (не
старије од 6 месеци); 5) уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139
став 1 тачке 3 Закона (не старије од 6 месеци);6) уверење
о држављанству РепубликеСрбије (оригинал или оверена
фотокопија не старије од 6 месеци); 7) извод из матичне
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са хологромом (оригинал или оверена фотокопија, да није старија од
6 месеци); 8) доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику. Напомена: Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни формулар и конкурсом тражене доказе о испуњавању
услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на горе наведену адресу, са назнаком: ”За конкурс
за ________”. Контакт телефон: 011/3983-590.

Бор
УМЕТНИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

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

Наставник соло певања
са 5% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са радног
места помоћника директора
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гл. РС – Просветни гласник” бр. 9/2013). Услови за радно место наставника соло певања: дипломирани музичар, усмерење соло певач;
дипломирани музичар – соло певач; дипломирани музичар –
концертни и оперски певач; академски музичар соло певач;
мастер музички уметник – професионални статус – соло певач.

Наставник виолончела
са 5% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са радног
места помоћника директора
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гл. РС – Просветни гласник”, бр. 9/2013). Услови за
радно место наставника виолончела: дипломирани музичар, усмерење виолончелиста; дипломирани музичар –
виолончелиста; академски музичар виолончелиста; мастер
музички уметник – професионални статус виолончелиста.

Наставник хармонике
са 5% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са радног
места помоћника директора
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гл.
РС – Просветни гласник”, бр. 9/2013). Услови за радно место
наставника хармонике: дипломирани музичар, усмерење
акордеониста; дипломирани музичар – акордеониста; ака-

демски музичар акордеониста; мастер музички уметник –
професионални статус акордеониста или хармоникаш.

Наставник флауте
са 5% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са радног
места помоћника директора
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гл.
РС – Просветни гласник”, бр. 9/2013). Услови за радно место
наставника фалуте: дипломирани музичар, усмерење флаутиста; дипломирани музичар – флаутиста; академски музичар флаутиста; мастер музички уметник – професионални
статус флаутиста.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидат треба да испуњава услове у погледу
образовања прописане чланом 140 став 1 и 2 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 то: 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,
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; дозволу за рад за наставника
и то за рад у школи у подручју рада којме припада школа
(култура, уметност, јавно информисање); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 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; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз
пријаву кандидат подноси:
биографију са кретањем у служби, адресом становања, бројем телефона,
адресом електронске поште; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту (лиценца), уколико поседује;
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног
понашања, уверење МУП-а; доказ да се против њега не
води кривични поступак – потврда суда; извод из матичне
књиге рођених (венчаних за жене); уверење о држављанству; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима – лекарско уверење.
Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе на телефон: 019/547-484.

Ч ач а к
ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕПА СТЕПАНОВИЋ”
32205 Горња Горевница
тел. 032/5880-420
e-mail: stepastepanovic@mts.rs

Психолог
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Услови су прописани чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”,
бр. 88/17 27/18 и др. закон, 10/19 и 6/20). У радни однос
у установи може да буде примљено лице под условима
прописаном законом и то: 1. ако има одговарајуће образовање (сходно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, „Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18 и др. закон,
10/19, 6/20), Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/17, 13/18, 11/19); 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
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кривична дела насиља у породици, одузимање, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
примање и давање мита, за кривична дела против полне
слободе, против правног саобраћаја, против човечности
и других добра заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова који се достављају уз пријави
формулар: извод из матичне књиге рођених са холограмом;
оверен препис дипломе, не старији од 6 месеци; уверење
да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом (из
МУП-а и суда) за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно попонашање, не
старије од 6 месеци; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), уверење о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора, не старији од 6 месеци. Доказ да
кандидат поседује психичку способност за рад проверава
се тако што се кандидати који буду изабрани у ужи избор
у року од 8 дана упућују на психолошку процену за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који се односи на физичку и здравствену
способност за рад доставља кандидат који буде изабран, и
то пре закључења уговора о раду.

3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање, 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 кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно попонашање, не старије од 6 месеци; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), уверење о знању српског језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора, не старије од 6 месеци.
Доказ да кандидат поседује психичку способност за рад
проверава се тако што се кандидати који буду изабрани
у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолошку процену за рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Доказ који се односи на физичку
и здравствену способност за рад доставља кандидат који
буде изабран, и то пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати достављају кратку биографију са контакт подацима
(ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне
пријавни формулар (навести радно место за које се конкурише) који се може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
– http://www.mpn.gov.rs. Пријавни формулар и потребну
документацију треба послати на адресу школе: ОШ „Степа
Степановић”, 32205 Горња Горевница или предати лично у
просторијама школе, радим даном од 8.00 до 12.00 часова,
у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ”
32104 Трнава
тел. 032/385-109
e-mail: djakonavakum@gmail.com

Психолог
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: Услови су прописани чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”,
бр. 88/17, 27/18 и др. закон, 10/19 и 6/20). У радни однос
у установи може да буде примљено лице под условима
прописаном законом и то ако: 1. има одговарајуће образовање, сходно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 и др. закон,
10/19, 6/20), Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/17, 13/18, 11/19); 2.
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
примање и давање мита, за кривична дела против полне
слободе, против правног саобраћаја, против човечности
и других добра заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова који се достављају
уз пријави формулар: извод из матичне књиге рођених са
холограмом; оверен препис дипломе, не старији од 6 месеци; уверење да кандидати нису осуђивани правоснажном
пресудом (из МУП-а и суда) за кривична дела за која је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати достављају кратку биографију са контакт подацима
(ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне
пријавни формулар (навести радно место за које се конкурише) који се може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
– http://www.mpn.gov.rs. Пријавни формулар и потребну
документацију треба послати на адресу школе: ОШ „Свети
ђакон Авакум”, 32104 Трнава или предати лично у просторијама школе, радим даном од 8.00 до 12.00 часова, у
затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотупне пријаве неће се узети у разматрање.

32 000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у звању ванредни професор
за ужу научну област Технологија
биљних сировина
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких
наука, доктор хемијских наука, доктор биотехничких наука, доктор наука – технолошко инжењерство, доктор наука – хемијске науке, доктор наука – биохемијске науке.
Остали услови за избор у звање наставника утврђени су
чланом 74 ст. 8 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 73/2018), Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Агрономског факултета у Чачку. Напомена: кандидат мора
да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању
и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а) о неосуђиваности.
Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или не
испуњавају овај услов, неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз
пријаву обавезно доставити прилоге: биографију, списак
радова, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ надлежног органа МУП-а
о неосуђиваности и друго. Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора
у звање (www.kg.ac.rs-propisi-univerzitetski propisi-dokumenti
и акта у области образовања и наставе), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа, која прилаже ради оцене испуњености општих услова,
као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом
8 Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу,
доставља у електронском облику (на компакт диску, CD-у),
на начин утврђен овим упутством. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Агрономски факултет у Чачку, Цара
Душана 34, 32000 Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Јагодина
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ“
35263 Белушић
тел. 035/8413-126

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 02.12.2020.
године поништава се у целости.

Кикинда
ОСНОВНА ШКОЛА
“НОВАК РАДОНИЋ”
24435 Мол, Маршала Тита 82
тел. 024/861-516

Наставник
предметне наставе – наставник српског
као нематерњег језика
Наставник
предметне наставе – наставник српског
као нематерњег језика
са 15% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 37 Правилника о организацији и ситематизацији послова у ОШ „Новак Радонић” у Молу (високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер
струковне 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, с тим да
ово лице мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; на основним студијама у трајању
од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године или
изузетно: на студијама првог степена – основне академске,
односно струковне студије и специјалистичке струковне
студије, студије у трајању од три године или више образовање; као и да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона и чл. 3 став 1 тачка 1 подтачка б) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020). Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, биографију и следеће доказе
о испуњености услова: доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе завршене школе); уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности,
прибављено од надлежног органа МУП-а; доказ о знању
мађарског језика – диплома односно сведочанство о стеченом средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику, или документ о положеном испиту из мађарског
језика по програму одговарајуће високошколске установе
(у овереној фотокопији). Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидати достављају пре закључења уговора о
раду.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам)
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом о испуњавању наведених услова донети лично или слати поштом на
адресу: ОШ „Новак Радонић” Мол, Маршала Тита 82, 24435
Мол. Ближе информације о конкурсу се могу добити код
секретара ОШ „Новак Радонић” Мол и путем телефона:
024/861-516.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање
23.12.2020. | Број 913 |
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или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Хирургија
на одређено време 3 године

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Доцент за ужу научну област Судска
медицина

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен назив доктора медицинских наука, способност за наставни рад; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: За избор наставника: А) У звање доцента може
бити бирано лице које испуњава следеће услове: обавезни услови: 1. лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање осам (8,00), односно
које има најмање три године педагошког искуства на универзитету и има научни назив доктор наука и има научне
(стручне )радове објављене у научним часописима или
зборницима са рецензијом; 2. позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетма током целокупног претходног изборног периода; 3. обавезно педагошко искуство на универзитету у трајању од најмање три године;
4. објављен један рад из научне области за коју се бира
у часопису категорије М21, М22 или М23. Изборни услови
кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два
изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који
морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за
избор у звање наставника. Посебни (изборни) услови, оцена испуњености услова и поступак избора наставника и
сарадника регулисани су Законом о високом образовању,
Правилником о ближим условима за избор наставника
Универзитета у Приштини – Косовска Митровица, Статутом и Правилником о условима, начину и поступку избора
у звање сарадника Медицинског факултета у Приштини
– Косовска Митровица. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да доставе доказе о испуњености услова предвиђених конкурсом. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту Факултета. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет
у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
или предајом Архиви Факултета (028/498-298).

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

Конкурс објављен 03.12.2020. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

К ра г у ј е в а ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за научну област Рачунарске
науке, ужа научна област Методологије
рачунарства
у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време, на пет година
УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области рачунарских наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – други
закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – други закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета
у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака Факултета,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно
је доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених
радова, односно радова за који поседују потврду да су
прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом
осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа
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Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Интерна медицина
на неодређено време или одређено
време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на
студијама трећег степена (докторске академске студије по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, завршена одговарајућа здравствена
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Неурологија
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на
студијама трећег степена (докторске академске студије, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, завршена одговарајућа здравствена
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Медицинска биохемија
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: магистар фармације (по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године),
односно дипломирани фармацеут – медицински биохемичар (по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године), високо образовање стечено на
студијама трећег степена из области фармацеутских наука (докторске академске студије по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005 године),
односно стечен назив доктора наука из области фармацеутских наука (по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године). Општи предуслов:
кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета
у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних органа
да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним
прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и:
биографију, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења
којима се потврђује стручна спрема, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, уверење
суда да против кандидата није покренута истрага и да није
подигнута оптужница, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је
обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и
у електронској форми (на компакт диску – CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

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

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

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

Истраживач сарадник за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 4 године
УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, пријављена тема докторске дисертације, сваки претходни степен студија завршен са просечном оценом
најмање осам (8), бављење научноистраживачким радом,
најмање један објављен рецензиран научни рад.

Истраживач приправник за ужу научну
област Психијатрија
на одређено време 3 године
УСЛОВИ: доктор медицине, завршен други степен академских студија са просечном оценом најмање осам (8), уписане докторске студије. Општи предуслов: кандидати морају
да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и
чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што
доказују потврдама надлежних органа да нису осуђивани
за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења којима се
потврђује стручна спрема, уверење полицијске управе да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, уверење суда
да против кандидата није покренута истрага и да није
подигнута оптужница, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, у складу са
упутством које се налази на страници Факултета – http://
www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну
документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској
форми (на компакт диску – CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања.

Сарадник у настави за ужу научну област
Патолошка анатомија
на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских
студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија
најмање осам (8).
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Сарадник у настави за ужу научну област
Вештина комуникације
на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских
студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија
најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну област
Физиологија
на одређено време 1 година
УСЛОВИ: магистар фармације, студент докторских академских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну област
Микробиологија и имунологија
на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских
студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија
најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну област
Интерна медицина
на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских
студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија
најмање осам (8). Општи предуслов: кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и
чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што
доказују потврдама надлежних органа да нису осуђивани
за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017),
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
на конкурс доставити: биографију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду о уписаним
докторским студијама у текућој школској години, оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује
стручна спрема, уверење полицијске управе да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, уверење суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација, у складу са упутством које се
налази на страници Факултета – http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су
у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт
диску – CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДУГА”
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 178
тел. 034/701-870

Васпитач
4 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17
и 95/2018), испуњава и посебне услове 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 6/20) и то: да има одговарајуће образовање: одговарајуће образовање за васпитача стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске
студије) и специјалистичке струковне студије по прописима који су уређивали високо образовање у периоду од 10
септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; или 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; 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 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
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санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад.

носи пријаву – не отварати”, на адресу: ПУ„Дуга”, Књаза Милоша 178, 34300 Аранђеловац, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Васпитач
5 извршилаца

К ра љ е в о

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,
113/17 и 95/2018), испуњава и посебне услове 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 6/20) и то: одговарајуће образовање за васпитача на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од 3 године или одговарајуће више образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,
113/17 и 95/2018), испуњава и посебне услове 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 6/20) и то: одговарајуће образовање за медицинску сестру – васпитача, IV степен, одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, у складу са чланом 154
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019, 27/2018 и 6/2020). Уз пријавни формулар кандидати треба да доставе: биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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 (издата
од надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија, не
старија 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 зна српски језик, на којем се остварује васпитно-образовни рад, доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику; доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком „За
конкурс – са назнаком на које радно место кандидат под-

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
36000 Краљево
36207 Витковац
тел. 036/587-3889
e-mail: branko.radicevic@yahoo.com

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, замена до
истека мандата директору у првом
мандатном периоду
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. 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 и 95/2018), треба да испуњава и посебне услове
предвиђене у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 и 10/2019) и члана 3 тачка 3 подачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/12...3/17, 11/19), односно да има одговарајуће високо образовање за наставника енглеског језика и
то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл.
140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) и члана 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019); члана 3 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12...3/17, 11/19) за
радно место наставника енглеског језика у основној школи;
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са 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;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање – доказује се уверењем
из казнене евиденције (коју прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе са датумом издавања у току трајања конкурса); да има
држављанство Републике Србије (доказује се уверењем о
држављанству, у оригиналу или овереној копији, не старије
од 6 месеци); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик,
у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази у
делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз
попуњен пријавни формулар кандидат доставља: доказ о
стручној спреми – оверену копију 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 уста-
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нови 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; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству Републике Србије (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 се у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске управе, са датумом издавања у току трајања конкурса; доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад –
српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика; биографију са
контакт телефоном и адресом електронске поште. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад
са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат
по окончању конкурса, а пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар са пратећом докуметацијом се доставља у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, лично, радним даном од 09.00 до 12.00
часова или поштом на адресу: ОШ „Бранко Радичевић” Витковац, 36207 Витковац, са назнаком „Пријава на конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати.

Крушевац
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН КУРСУЛА”

37260 Варварин, Светог Саве 6
тел. 037/788-339

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 као и услове прописане Правилником
о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања и то: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање
стечено: 1) на студијама другог степена: мастер академске
студије, мастер струковне студије или специјалистичке
академске студије 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, у ком случају
је неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета или 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника
основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног
сарадника, поседовање лиценце за директора установе
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран
али ће бити дужан да испит за директора установе положи
у року од две године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима, поседовање држављанства
Републике Србије, знање српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 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 међународ-
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ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
неосуђиваност правноснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности – непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у
складу са законом; најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од
три године, или више образовање, за наставника основне
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада на пословима васпитања и
образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе
следеће доказе о испуњености услова: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту, оверен препис или
оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је
кандидат поседује), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ о знању
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику) – уверење полицијске управе да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
и дискриминаторно понашање из члана 139 ст. 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од 2 месеца од дана достављања пријаве на конкурс), уверење привредног суда да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности (не старије од 2 месеца од дана достављања пријаве на конкурс), уверење надлежних судова 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 (не старије од 2 месеца од дана достављања
пријаве на конкурс), потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања (оригинал), извештај просветног саветника о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (оверена фотокопија). Уколико кандидат
не поседује овај извештај, доставља потврду просветног
саветника да није извршен стручно-педагошки надзор над
његовим радом, доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања достављају само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе (оверена фотокопија), преглед
кретања у служби са биографским подацима (необавезно),
доказе о својим стручним и организационим способностима
(необавезно). Лекарско уверење доставља кандидат који је
предложен за избор директора од стране Школског одбора. Пријаве са потребном документацијом о испуњености
предвиђених услова слати на адресу: ОШ „Јован Курсула”
Варварин, Светог Саве 6, 37260 Варварин, са назнаком
„Конкурс за избор директора школе”. На полеђини коверте
обавезно написати име, презиме, адресу и број телефона.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Документација се неће враћати
кандидатима. О резултатима конкурса кандидати ће бити
обавештени у законском року. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 037/788-339.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26
тел. 037/448-810

1. Наставник енглеског језика
са 39% норме, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60
дана, односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
2. Наставник теоријске наставе
електротехничке групе предмета
са 90% норме, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, а најкасније до 31. 08. 2021.
године

3. Наставник практичне наставе
саобраћајне струке – инструктор
са 80% норме, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, а најкасније до 31. 08. 2021.
године

кандидат ће доставити пре закључивања уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
од стране директора школе. Пријаве се достављају лично
или на наведену адресу (са назнаком за конкурс). Ближе
информације могу се добити код секретара школе или
путем телефона.

4. Наставник практичне наставе
електротехничке групе предмета
са 80% норме, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, а најкасније до 31. 08. 2021.
године

Лесковац

5. Наставник теоријске наставе
машинске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, у складу
за одредбама члана 124 Закона, који
предвиђа мировање радног односа
запосленом који је изабран на радно
место директора школе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС
РС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), пријављени кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020). Кандидат пријављен за радно место наставника мора да има одговарајуће образовање у складу са чл.
140, 141 став 4 и 142 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II,
2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018 и 7/2019); Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Машинство и обрада метала (“Службени гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
3/2017, 8/2017, 4/18, 18/18 и 1/19 – исп.), односно Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник
РС – Просветни гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017,
8/2017, 4/2018 и 13/2018); Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015,
2/2017, 8/2017 и 16/2018); 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 кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs),
кандидати достављају потребну документацију. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен и
одштампан пријавни формулар; 2) оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3) доказ да кандидат
има обавезно образовање из члана 140 овог закона – образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (уверење
или потврда): за кандидате који ово образовање не поседују, у складу са чланом 142 став 2 наставник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу; 4) доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а; 5)
доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно
извод из матичне књиге рођених); 6) доказ одговарајуће
високошколске установе о познавању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није
стечено на српском језику; 7) доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом изабрани

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

ПУ “ЂУКА ДИНИЋ”
Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

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

Лозниц а
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ”
15300 Лозница, Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Оглас објављен 14. 10. 2020. године у публикацији
„Послови“ поништава се у делу који се односи на
пријем у радни однос једног васпитача на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, за рад у старијој вртићкој групи у објекту
„Бамби” у Лозници; и једног васпитача за рад у припремном предшколском програму у Воћњаку, због
престанка потребе за запошљавањем.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

Нови Па зар
ОШ “РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО”
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103
тел. 020/316-867

Наставник разредне наставе
(настава на српском језику)
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, односно до
10. 07. 2021. године
Наставник ликовне културе
(настава на српском и босанском језику)
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, односно до
30. 07. 2021.године
Наставник енглеског језика
(настава на српском и босанском језику)
за 70% радног ангажовања, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета, односно до 01. 03. 2021.
године
Наставник физике
(настава на српском и босанском језику)
за 20% радног ангажовања, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета, односно до 25. 03. 2021.
године
Наставник историје
(настава на српском и босанском језику)
за 95% радног ангажовања, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета, односно до 03. 09. 2021.
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане
законом: одговарајуће високо образовање у складу са чл.
139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6-2020) које је стекао на: 1 студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мутидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2. на основним студијама у тајању од
најмање четри године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. 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. Кандидат треба да има: обавезно
образовање у складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, а у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; држављаство Републике Србије; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање и 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 зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет

страници Министарства, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети следећа
документа: доказ о поседовању одговарајућег образовања
(диплома, оригинал или оверена копија или уверење уколико није издата диплома), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (оргинал или оверена копија, не
старији од 6 месеци), уверење о неосуђиваности из МУП-а
и СУД-а (не старије од 6 месеци), доказ о знању српског
језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дициплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из наведених дисциплина
и потребно је да приложи доказ о томе). Образовање је
наставник, стручни сарадник обавезан да стекне у року од
једне а највише две године од дана пријема у радни однос
као услов за полагање испита за лиценцу – оригинал или
оверена копија. Кандидат је дужан да попуни формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно са одштампним пријавним формуларом достави школи на адресу: ОШ
„Рифат Бурџовић Тршо” у Новом Пазару, Ослобођења 103,
Нови Пазар. За додатне информације обратити се на број:
020/316-867. Рок за пријављиовање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

Наставник српског и босанског језика
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (породиљско
одсуство)
Наставник српског и босанског језика
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (породиљско
одсуство), за 50% норме часова
Наставник електротехничке групе
предмета, дипломирани инжењер
електротехнике
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (неплаћено
одсуство), односно до 30. 06. 2021.
године
Наставник практичне наставе
у машинској струци
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (неплаћено
одсуство), односно до 31. 08. 2021.
године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под
условом прописаном законом и ако: 1) да има одговарајуће
образовање по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, 2) има физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискиминаторно
понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 5) зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампани примерак пријавног формулара
који је прописан на званичној интернет страници Министарства просвете, кандидати су дужни да доставе следећу
докментацију: 1. доказ о стручној спреми, диплома, оригинал или оверена фотокопија, 2. извод из матичне књиге
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рођених, оригинал или оверена фотокопија, 3. уверење о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија, 4. доказ
о познавању језика на коме се обавља образовно-васпитни
рад, 5. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Напомена: Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Пријаве са потпуном документацијом
доставити на горе наведену адресу. Конкурс остаје отворен осам дана од дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрити. Контакт телефон:
020/321-048.

Нови Са д
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Ванредни или редовни професор за
ужу научну област Привредноправну
и заснивање радног односа на радном
месту наставника за наставне предмете
Право привредних друштава и
Трговинско право
на одређено време од пет година у
случају избора у звање ванредног
професора, односно на неодређено
време у случају избора у звање редовног
професора
УСЛОВИ: стечен научни степен/назив доктора правних
наука, претходно завршен правни факултет и стечен академски назив магистра правних наука, односно претходно завршене основне и мастер академске студије права.
Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању (“Службени гласник Р Србије”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закони), Статутом Универзитета, Правилником о ближим минималним
условима за избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду, Статутом Факултета, Правилником о условима
и поступку за избор у звање и заснивање радног односа
наставника и сарадника на Правном факултету у Новом
Саду и Правилником о организацији и систематизацији
послова на Правном факултету у Новом Саду.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, диплому или уверење о научном степену/
називу доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију), диплому о завршеном правном факултету (оригинал
или оверену фотокопију), диплому о стеченом академском
називу магистра правних наука (оригинал или оверену фотокопију), односно дипломе о завршеним основним и мастер
академским студијама права (оригинали или оверене фотокопије), списак својих научних радова и по један примерак
тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу: Правни факултет у Новом
Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЧИЕЛКА”
21470 Бачки Петровац, Јармочна бб

Васпитач
на словачком језику
3 извршиоца
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање и
то: одговарајуће високо образовање 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;
или на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или одговарајуће више образовање.

Медицинска сестра – васпитач
на српском језику
УСЛОВИ: 1) средње образовање – медицинска сестра васпитач.
ОСТАЛО: Кандидати треба и да: 2) имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
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вична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 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) имају држављанство Републике Србије; 5)
знају српски језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни да попуне формулар за
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије. Уз одштампани пријавни формулар потребно је приложити: радну и личну биографију
са адресом и контакт телефоном – CV; диплому о стеченом образовању; уверење о некажњавању из МУП-а, не
старије од 6 месеци; уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених; доказ о знању српског језика и о знању словачког језика, као језика на којем остварује васпитно-образовни рад. Доказ о знању словачког језика доставља се
само за радно место васпитач. Кандидат који није стекао
одговарајуће образовање на српском језику – словачком
језику, потребно је да достави уверење да је положио
испит из српског/словачког језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати
подносе документа у оригиналу или оверене фотокопије.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом прибавља се пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни
формулар са доказима о испуњености услова треба доставити путем поште или лично у времену од 9 до 12 сати, на
горенаведену адресу.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

8. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Броматологија
на одређено време, пуно радно време
(40 сати на Факултету)
9. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Психологија
на одређено време, пуно радно време
(40 сати на Факултету)
10. Наставник за избор у звање доцента
или ванредног професора за ужу
научну област Физикална медицина и
рехабилитација, на одређено време
непуно радно време (15 сати на
Факултету)
11. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Стоматологија
(Стоматолошка протетика)
на одређено време, пуно радно време
(40 сати на Факултету)
12. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (Грудна хирургија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
13. Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(Онколошка хирургија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

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

14. Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом за ужу научну област
Стоматологија (Орална хирургија)
на одређено време, непуно радно време
(39 сати на Факултету)

2. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
непуно радно време (15 сати на
Факултету)

15. Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом за ужу научну област
Стоматологија (Дечја и превентивна
стоматологија)
на одређено време, непуно радно време
(39 сати на Факултету)

3. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Неурологија
непуно радно време (15 сати на
Факултету)
4. Наставник за избор у звање ванредног
или редовног професора за ужу научну
област Неурологија
на одређено или неодређено време,
непуно радно време (15 сати на
Факултету)
5. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Неурологија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
2 извршиоца
6. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Офталмологија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
7. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Патолошка физиологија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
2 извршиоца

16. Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(Анестезија са периоперативном
медицином)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
17. Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом за ужу научну област
Интерна медицина (Кардиологија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
18. Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом за ужу научну област
Неурологија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
19. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (Урологија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
20. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Инфективне
болести
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
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21. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Општа медицина
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
22. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Гинекологија и
акушерство, на одређено време
непуно радно време (15 сати на
Факултету)
2 извршиоца
23. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Педијатрија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
2 извршиоца
24. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Неурологија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
3 извршиоца
25. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Патолошка
физиологија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
3 извршиоца
26. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Биохемија, на
одређено време
пуно радно време (40 сати на Факултету)
27. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Специјална
едукација и рехабилитација
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
28. Сарадник у настави за ужу научну
област Специјална едукација и
рехабилитација
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
6 извршилаца
УСЛОВИ 1-3: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира и остали услови за
редовног професора утврђени чланом 74 Закона о високом
образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 23 Правилника о изборима у
звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 4: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за
ванредног професора утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и чланом 22 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад или VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира
и остали услови за редовног професора утврђени чланом
74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета
у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор
у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 23 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.

фесора утврђени чланом 74 Закона о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета
у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и чланом 22 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
Нови Сад
УСЛОВИ 10: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира и остали услови
за доцента утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и чланом 21 Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад или VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из области за коју се бира и остали
услови за ванредног професора утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом
Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 22 Правилника
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета Нови Сад
УСЛОВИ 11-12: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира и остали услови
за доцента утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и чланом 21 Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 13-18: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из уже научне области из које се бира, а
који је сваки од претходних нивоа студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови
утврђени су чланом 85 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и чланом 34 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 19-25: студент докторских студија са завршеним
Интегрисаним академским студијама медицине, који је сваки од претходних степена студија завршио просечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом
84 Закона о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и чланом 33 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 26: студент докторских студија, са завршеним
мастер академским студијама биохемије, који је сваки од
претходних степена студија завршио просечном оценом
најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом 84
Закона о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и чланом 33 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 27: студент докторских студија, са завршеним
мастер академским студијама специјалне едукације и рехабилитације, који је сваки од претходних степена студија
завршио просечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом 84 Закона о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом
33 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 28: студент мастер академских студија специјалне едукације и рехабилитације, који је основне академске
студије специјалне едукације и рехабилитације завршио са
укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом 83 Закона о високом обраовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом
32 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 5-8: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира и остали услови за ванредног професора утврђени чланом 74 Закона о
високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и чланом 22 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.

ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у установи која је наставна база Факултета. За кандидате који
се први пут бирају у звање доцента способност за наставни рад оцениће се на основу приступног предавања из
области за коју се бира (сходно члану 17 и 21 Правилника
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача). Приступно предавање ће се организовати у складу са
Правилником Медицинског факултета Нови Сад о начињу
извођења и валоризацији приступног предавања.

УСЛОВИ 9: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира, специјализација из
медицинске психологије и остали услови за ванредног про-

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: 1. краћу биографију, 2. фотокопију личне карте, 3. оверене копије диплома, 4. за клиничке предмете

Бесплатна публикација о запошљавању

односно за радна места означена у посебним условима
овог конкурса доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна база Медицинског факултета Нови
Сад, 5. списак радова и публикација (у два примерка), 6. CD
са радовима и публикацијама који су наведени у списку, 7.
доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности (уколико постоји) и 8. доказ о некажњавању. Кандидати који су конкурисали на радно место и у
звање доцента и који се први пут бирају у то звање биће
накнадно обавештени о теми, датуму, времену и месту одржавања приступног предавања, а у складу са Правилником Медицинског факултета Нови Сад о начину извођења
и валоризацији приступног предавања (објављен на сајту
Медицинског факултета Нови Сад). Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског факултета Нови
Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад са назнаком “За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

П а нч е в о
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
“ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
26000 Панчево, Новосељански пут 31

Оглас објављен 07. 10. 2020. године у публикацији
„Послови“ бр. 902, поништава се за радно место:
наставник физичког васпитања, са 50% радног
времена.

ОШ “ВАСА ЖИВКОВИЋ”
26000 Панчево, Карађорђева 87

Наставник предметне наставе – српски
језик и књижевност
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до њеног
повратка са функције директора
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: одговарајуће високо
образовање прописано је чланом 140 став 1, тачка 1) и 2) и
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и
6/2020, даље Закон), као 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 и 2/2020): 1) студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне 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) високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. 09. 2005. године.
За радно место наставника предметне наставе – српски
језик и књижевност: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и језика,
професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима, професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима, професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску и општу
књижевност, професор југословенске књижевности са
страним језиком, дипломирани филолог за књижевност
и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и
књижевност, професор српског језика и књижевности у
одељењима за националне мањине, професор српског
језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста,
мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик илингвистика),
Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер
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професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Српска филологија (српски језик и књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност; Компаративна књижевност са
теоријом књижевности); професор српскохрватског језика
и књижевности; мастер филолог из области филолошких
наука; професор југословенске књижевности и српског
језика;мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидат треба и:
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полнеслободе, 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.
ОСТАЛО: У складу са чланом 154 кандидати попуњавају
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, наке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Сваки кандидат дужан
је да достави: 1. попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2. потписану пријаву на конкурс са
кратком биографијом; 3. оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; 4. уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од шест месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
6. доказ о неосуђиваности – извод из казнене евиденције,
који издаје МУП Србије (не старији од шест месеци); 7.
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад у школи (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се
сматра да они познају језиик на којем се изводи образовано-васпитни рад); 8. доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду). Напомена: сви докази прилажу
се у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи
конкурсна комисија, коју именује директор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве
телефона које су навели у својим пријавама. Разговор са
канидатима ће се обавити у просторијама школе, а о месту
и времену ће бити благовремено обавештени. Неће се разматрати пријаве које су непотпуне, неблаговремене, уз које
нису приложени докази који су тражени у конкурсу, као ни
пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник
РС”, бр. 87/18). Пријаве на конкурс доставити на адресу:
ОШ „Васа Живковић” Панчево, Карађорђева 87, у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”, са назнаком „За конкурс”. За додатне информације
можете се обратити школи на број телефона: 013/353-313.

Пирот
ОСНОВНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
„ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ“
18332 Стрелац
тел. 010/375-186

Васпитач
у дому ученика
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава следеће услове: 1. поседoвање одговарајућег
високог образовања, у складу са члановима 140–143 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 – други закони,
10/19 и 6/20), 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из
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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 са
претходно завршеним студијама 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. У складу
са Правилником о врсти образовања васпитача и стручних
сарадника и условима и критеријумима за избор стручног
сарадника - асистента у дому ученика („Службени гласник
РС“, број 77/14) послове васпитача у Дому ученика може да
обавља: 1) лице које је завршило студије другог степена и
које је стекло одговарајући назив мастер васпитач; 2) лице
које је завршило студије другог степена и које је стекло
одговарајући стручни, односно академски назив; 3) лице
које је завршило основне студије на факултету у трајању
од најмање четири године, чији је стручни назив у погледу
права која из њега произилазе изједначен са академским
називом мастер. Kандидат треба да поседује образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, сходно прописима из области образовања,
а уколико је у радном односу у дому ученика – полагањем
испита из психологије и педагогије на испиту за лиценцу, 2.
поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са и ученицима, 3. извршена психолошка процена
способности за рад са децом и ученицима, 4. 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 непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом, 5. поседовање
држављанства Републике Србије, 6. знање српског језика
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, а за лица којима још није
издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом
одговарајућем образовању; уверење/потврду из надлежне службе Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања;
оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије не старије од 6 месеци; оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци; доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (доказује се дипломом).
Доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина доставља изабрани кандидат у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. У поступку одлучивања о
избору кандидата 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, врши ужи избор кандидата, које у року од осам
дана упућује 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, обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријава са
потребном документацијом подноси се лично или поштом,
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за наставника математике“ на адресу школе: Основна школа са домом
ученика „Добринка Богдановић“, 18332 Стрелац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе,
на број телефона: 010/375-186.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ОСНОВНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
„ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ“
18332 Стрелац
тел. 010/375-186

Наставник предметне наставе –
наставник математике
са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава следеће услове: 1. поседoвање одговарајућег
високог образовања, у складу са члановима 140–143 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 - други закони,
10/19 и 6/20), 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 са
претходно завршеним студијама 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. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника („Службени гласник РС – Просветни гласник РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), послове
наставника математике може да обавља: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар – информатичар; 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 математикe;
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. 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. Обавезно
образовање кандидата 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, које је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу, 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са и ученицима; 3. извршена психолошка процена
способности за рад са децом и ученицима; 4. 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 непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; 5. поседовање
држављанства Републике Србије; 6. знање српског језика
на којем остварује образовно-васпитни рад; Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
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науке и технолошког развоја; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, а за лица којима још није
издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом
одговарајућем образовању; уверење/потврду из надлежне
службе Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал/оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, не старији
од 6 месеци; доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (доказује се дипломом). Доказ
о образовању из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина доставља изабрани кандидат у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. У поступку одлучивања о избору
кандидата 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, врши ужи избор кандидата, које 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, обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријава са
потребном документацијом подноси се лично или поштом,
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за наставника математике“ на адресу школе: Основна школа са домом
ученика „Добринка Богдановић“, 18332 Стрелац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе,
на број телефона: 010/375-186.

Пож арeвац
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
12306 Велико Лаоле

Оглас објављен 25. 11. 2020. године, у публикацији
“Послови“ број 909, поништава се у целости.

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

Поништава се конкурс за пријем на радно место
секретара школе, са 50% радног времена, на
одређено време до повратка запосленог са боловања дужег од 60 дана, објављен у публикацији
„Послови“ 25. 11. 2020. године, број 909.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: 1) 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 трајању од четири године; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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 дискрими-
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наторно понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или одговарајуће више образовање; 2) да кандидат
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 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 ) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Сервирка
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) средње образовање, изузетно основно образовање; 2) психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом; 3) да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) основно образовање; 2) психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом; 3) да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом образовању; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС;
уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а);
пријавни формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења
уговора о раду кандидат доставља доказ којим потврђује
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку
конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.
Пријаве се подносе лично или путем поште (са повратницом), на адресу: Предшколска установа „Љубица Вребалов”, Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
директора и секретара ПУ и путем телефона 012/210-308.

Прокупље
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“
18 400 Прокупље, Вука Караџића 1
тел: 027/331-213
e-mail: poljopskolapk@gmail.com

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидат мора да испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закони и 10/19). Кандидат мора да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закони и 10/19) и врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врести образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати подносе пријаву у року од осам дана од дана објављивања конкурса, тако што је предају лично или шаљу
поштом на дресу школе: 18400 Прокупље, Вука Караџића
1. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи потребну
документацију: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење полицијске управе са изводом из казнене евиденције
издато од стране МУП-а РС, не старије од шест месеци и
уверење суда да лице није под истрагом, не старије од шест
месеци); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (уверење не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених; кратку радну биографију. Конкурс
спроводи конкурсна комисија. Комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни однос, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава и кандидате који су
изабрани у ужи избор упућује на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. У року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, заказује и обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Ближе
информације могу се добити путем телефона: 027/331-213.

Пријепоље
ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗОВА РАШКОВИЋА“
31322 Божетићи, Нова Варош
тел. 033/660-361

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 122, чланом 123 став
14 и став 15, чланом 140 став 1 тачка 1 и 2, став 2 и чланом 139 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 Правилником за избор директора установа образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 108/2015): 1. да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 тачка 1 и
2 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020): 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
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Наука и образовање
тер 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 научне, односно стручне
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; 3) лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне области, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа); да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да је савладао обуку и да има положен испит
за директора установе; да има дозволу за рад (положен
стручни испит – лиценца), за наставника, педагога или психолога.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), потврду о радном искуству у области образовања и васпитања
(оригинал), радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана),
уверење основног суда да против њега није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога – за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита и друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), потписану изјаву о сагласности да школа може прибавити за
датог кандидата доказ о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (у изјави о сагласности обавезно навести име и
презиме лица које даје сагласност), оверену фотокопију
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника), уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију. Доказ
да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања прибавља школа. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (суда,
органа општинске-градске управе, јавног бележника).
Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о
избору директора у складу са законом. Пријаве са овом
документацијом се не враћају и задржавају се у архиви
школе. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса који немају трајни карактер не могу бити старије
од шест месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању свих
услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти
препорученом поштом, са назнаком “Пријава на конкурс
за директора”, на адресу школе или донети лично на
адресу школе, радним даном од 08.00 до 13.00 часова.
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С о мб о р
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“
25260 Апатин, Блок 112 56
тел. 025/773-029

Васпитач
(рад у одељењима на српском језику)
УСЛОВИ: студије првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне
студије), студије у трајању од три године или више образовање, VI степен стручне спреме – васпитач. У радни однос
ради обављања наведеног посла може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. има одговарајуће
образовање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3. није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(члан 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања); 4. да је држављанин РС; 5. да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/). Уз одштампан и попуњен пријавни формулар кандидати достављају:
1. диплому/уверење о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал/оверена фотокопија); 2. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал/оверена копија); 3.
уверење из казнене евиденције МУП-а и уверење надлежног суда, основног суда, не старија од 6 месеци (оригинали
или оверене фотокопије); 4. доказ о знању српског језика
(достављају само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику; у том случају кандидат доставља писани доказ – оверену копију дипломе о завршеном
средњом, вишем или високом образовању на српском језику или уверење високошколске установе којим потврђује
да је положио испит из српског језика, уколико образовање
није стечено на српском језику); 5. молбу (CV или кратка
биографија). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља кандидат пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 139 став 3 Закона. Пријава која не садржи све
тражене документе, као и пријава која садржи неоверене
документе, сматраће се непотпуном. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се достављају лично или поштом, на адресу: Предшколска установа „Пчелица“ Апатин, Блок 112 бр. 56. Документација се
доставља у оригиналу или фотокопијама овереним од стране надлежног органа. Документи важе 6 (шест) месеци од
дана издавања. Додатне информације се могу добити код
секретара установе – контакт телефон: 025/773-029. Рок
за пријаву је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу
“Послови”.

Суботица
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
24300 Бачка Топола, Дунавска 8
тел. 024/711-148

Дефектолог – васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и
6/2020) и чл. 39 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017,
95/2018 – др. закон и 10/2019) и то да: има одговарајуће
високо образовање, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и лице са одговарајућим
високим образовањем на основним студијама у трајању од
најмање четири године – дефектолог-васпитач; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
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 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 дискриминаторско понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и
одштампан формулар на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија
потврде – уверење одговарајуће високошколске установе
о броју остварених бодова, односно положеним испитима
из психологије и педагогије или оверена копија уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), за оне који ово образовање поседују, док за оне који
не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да
је ово образовање васпитач обавезан да стекне у року од
једне године, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; доказ из
казнене евиденције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ о познавању српског
и језика на којем остварује образовно-васпитни рад (диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и доказ да кандидат
зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе или сведочанства о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да је
учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик
је оверена фотокопија дипломе или сведочанства о завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда из
средње школе да је учио мађарски језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), не
старији од шест месеци; доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом доставити лично или слати
са назнаком „Конкурс за дефектолога-васпитача”, на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. За све информације можете
позвати број телефона: 024/711-148.

Васпитач
8 извршилаца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 141 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и
то: да има одговарајуће образовање, у складу са чланом
141 Закона, односно: да има стечено одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена, студијама другог
степена, студијама у трајању од три године, више образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и
одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких
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и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал
или оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који ово
образовање поседују, они који не поседују, Закон сходно
члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање васпитач обавезан да стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не
старија од 6 месеци; доказ о познавању српског и језика на којем остварује образовно-васпитни рад (диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна
српски језик, у супротном је потребно доставити оверену
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију
дипломе или сведочанства о завршеној средњој школи на
српском језику или потврду из средње школе да је учио
српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик је
оверена фотокопија дипломе или сведочанства о завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда из
средње школе да је учио мађарски језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) не
старији од шест месеци; доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом доставити лично или слати са назнаком „Конкурс за васпитача”, на горенаведену
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. За све информације позвати
број телефона: 024/711-148.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 141
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и
6/2020) и то: да има одговарајуће образовање, у складу са
чланом 141 Закона, односно: да има одговарајућу средњу
стручну спрему, IV степен, медицинска сестра васпитач; да
има лиценцу за рад или да у року од две године од дана
заснивања радног односа положи испит за лиценцу; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар,
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оверену фотокопију лиценце ако је поседује,
доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старија од 6 месеци; доказ о познавању
српског и језика на којем остварује образовно-васпитни рад
(потребно је доставити оверену копију доказа да зна српски
језик, тј. оверену фотокопију дипломе или сведочанства о
завршеној средњој школи на српском језику или потврду из
средње школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат
зна мађарски језик је оверена фотокопија дипломе или сведочанства о завршеној средњој школи на мађарском језику
или потврда из средње школе да је учио мађарски језик);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија) не старији од шест месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом доставити лично или
слати са назнаком: „Конкурс за медицинску сестру – васпитача”, на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. За све информације
позвати број телефона: 024/711-148.

Бесплатна публикација о запошљавању

Секретар установе
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС РС, 113/17 и
95/2018), кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 132, 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и
10/19) и члана 22 Правилника о организацији и систематизацији послова ПУ “Бамби” Бачка Топола и то: да има одговарајуће високо образовање, стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) из области правних наука или на студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области правних
наука; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривична дела из групе 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; да зна
српски језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја – пријавни формулар, оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; доказ о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
не старији од шест месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор, а избор
се врши у складу са одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања. Пријаву доставити лично или слати на горенаведену. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

Спремачица – сервирка
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и
то: да има одговарајуће образовање, у складу са чланом
141 Закона, односно: да има основно образовање, да има
здравствену способност, није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја – пријавни формулар, оверену
фотокопију сведочанства о стеченом основном образовању,
доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; доказ о познавању
српског језика (потребно је доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију сведочанства
о завршеној основној или средњој школи на српском језику
или потврду из основне или средње школе да је учио српски
језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), не старији од шест месеци; доказ да има
здравствену способност кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или слати са назнаком „Конкурс за спремачицу – сервирку”, на горенаведену адресу. Рок за пријављи-

вање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. За све
информације позвати број телефона: 024/711-148.

ОШ “МАТКО ВУКОВИЋ”
24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

Наставник ликовне културе
са 70% радног времена, на српском
наставном језику
Наставник математике
са 88,88% радног времена, на хрватском
наставном језику
Наставник хрватског
са 94,44% радног времена, на хрватском
наставном језику
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат мора да
испуњава услове за заснивање радног односа прописане
чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а то су: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, уз услов 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; 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 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 (хрватски језик).
ОСТАЛО: 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
и 2/2020), прописани су степен и врста образовања који су
услов за обављање послова наставника за које је расписан конкурс. Кандидат је дужан да, уз попуњени пријавни
формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја –
www.mpn.gov.rs, на конкурс достави: оверену копију доказа
о стеченом одговарајућем високом образовању, у складу са
чланом 140 Закона и Правилника; извод из матичне књиге
рођених на обрасцу са холограмом; извод из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (прибавља се у надлежној
полицијској управи према месту пребивалишта); оригинал
или оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије, оверену копију доказа да зна српски и/или хрватски
језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој, вишој
школи или факултету на српском/хрватском језику или
уверење о положеном испиту из српског/хрватског језика
по програму одговарајуће високошколске установе). Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање
из члана 140 став 1 Закона на српском језику, сматра се
да је достављањем овог доказа доставио и доказ да зна
српски језик. Кандидати који испуњавају услове за пријем
у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Након психолошке процене конкурсна комисија
обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
и доноси решење о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима пре
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Копије доказа које се подносе при конкурисању оверавају
се од стране недлежног органа, у супротном неће се узети
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у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити на
следећу адресу: ОШ “Матко Вуковић” Суботица, Руђера
Бошковић 1, 24000 Суботица.

ОШ “МАТКО ВУКОВИЋ”
24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Психолог школе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Педагог школе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање
радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања, а то су: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз услов 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; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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
и 2/2020), прописани су степен и врста образовања који су
услов за обављање послова наставника за које је расписан конкурс. Кандидат је дужан да, уз попуњен пријавни
формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја –
www.mpn.gov.rs, на конкурс достави: оверену копију доказа
стеченом одговарајућем високом образовању у складу са
чланом 140 Закона и Правилника; извод из матичне књиге
рођених на обрасцу са холограмом; извод из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чланом
139 став 1 тачка 3) Закона (прибавља се у надлежној полицијској управи према месту пребивалишта); оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије,
оверену копију доказа да зна српски језик (оверена копија
дипломе о завршеној средњој, вишој школи или факултету
на српском или уверење о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе).
Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 Закона на српском језику, сматра
се да је достављањем овог доказа доставио и доказ да зна
српски језик. Кандидати који испуњавају услове за пријем
у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Након психолошке процене конкурсна комисија
обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
и доноси решење о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и
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здравственој способности за рад са децом и ученицима пре
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Копије доказа које се подносе при конкурисању оверавају
се од стране недлежног органа, у супротном неће се узети
у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити на
следећу адресу: ОШ ”Матко Вуковић” Суботица, Руђера
Бошковић 1, 24000 Суботица.

Ужице
ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ПОЖЕГИ
31210 Пожега, Вука Караџића 6

Наставник економске групе предмета
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања, и
то: а) да имају одговарајуће образовање из члана 140 став
1 тачка 1) и 2) Закона о основама образовања и васпитања,
као и услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник РС”,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11, 9/13 6/2014,
5/2015 – др. правилник, 8/2015 – др. правилник и 16/2015 –
др. правилник) (За наставнике); б) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
в) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; г) да имају држављанство
Републике Србије; д) да знају српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред тражене документације достављају и кратку биографију са конктакт подацима. Докази
о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б)
ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
Документација се доставља у оригиналима не старијим од
шест месеци или у овереним фотокопијама. Уз пријавни
формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована од стране директора школе. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве се достављају у затвореној коверти лично или поштом на адресу: Техничка школа у Пожеги, Вука Караџића 6.

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

Оглас објављен 11. 11. 2020. године, у публикацији
“Послови”, поништава се за радна места:
- наставник рачунарства и информатике, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана и
- наставник машинске групе предмета, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ”

31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-981

Наставник предметне наставе – други
страни језик – немачки
са 66,66% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у складу са чл. 140 и 141 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017,

27/2018, 10/2019 и 6/2020, у даљем тексту Закон) и 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); да у складу са чланом 142 Закона има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова. Кандидат за радно
место наставника предметне наставе осим услова у погледу
стручне спреме треба: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз одштампан образац пријавног
формулара кандидати достављају доказ о испуњености
услова у погледу стручне спреме (оргинал или оверена
фотокопија дипломе), уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и уверење или потврду о неосуђиваности и доказ да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања.
Уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или потврда о неосуђиваности и оверене
фотокопије преосталих тражених докумената не могу бити
старији од 6 месеци. Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, у делу Ново на сајту, на адреси http:
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

Ваљево
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Васпитач
4 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чл. 141 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони и 10/2019), за рад у предшколској
установи и то: да је стекао високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена у трајању од
три године, више образовањее, односно са одговарајућим
средњим образовањем, у складу са посебним законом и
најмање 10 година радног искуства у установама предшколског образовања, да има положен испит за лиценцу за
васпитача. Општи услови у складу са чланом 139 и чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019): да кандидат има одговарајуће образовање;
да има психичку физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази
се на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја - део Ново на сајту, http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о
стеченом високом образовању, уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење
о неосуђиваности, лекарско уверење (прилаже кандидат
који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о
раду), потврду о положеном испиту за лиценцу за васпитача, потврду о радном стажу. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са
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документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној ковети, са назнаком
„За конкурсну комисију”, на горе наведену адресу. Ближе
информације се могу добити на телефон: 014/451-284.

Руководилац финансијскорачуноводствених послова
УСЛОВИ: да кандидат има 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 или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; најмање 5 година радног искуства; положен стручни испит; знање рада на
рачунару. Општи услови у складу са чланом 139 и чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и
10/2019): да кандидат има одговарајуће образовање; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – део Ново на сајту, http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc); кратку биографију; оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о неосуђиваности; уверење о положеном стручном испиту;
потврду о дужини радног стажа; лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења
уговора о раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор установе. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у
установу, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну
комисију”, на горе наведену адресу. Ближе информације се
могу добити на телефон: 014/451-284.

Помоћни радник
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће основно или средње
образовање у складу са Законом и радно искуство на пословима одржавања објеката. Општи услови у складу са чланом
139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони и 10/2019): да кандидат има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати су дужни
да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – део Ново на сајту, http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); кратку
биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми или уверење о стеченом високом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о неосуђиваности; лекарско уверење
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор установе. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну
комисију”, на горенаведену адресу. Ближе информације се
могу добити на телефон: 014/451-284.

Техничар одржавања одеће
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће основно или средње
образовање у складу са Законом и радно искуство на пословима одржавања хигијене веша. Општи услови у складу са
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања
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и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019): да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази
се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – део Ново на сајту, http:
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc); кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о
стеченом високом образовању; уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о
неосуђиваности; лекарско уверење (прилаже кандидат који
буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду).
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе. Пријавни формулар са документацијом слати
препорученом поштом или доставити лично у установу, у
затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на
горе наведену адресу. Ближе информације се могу добити
на телефон: 014/451-284.

В ра њ е
ГИМНАЗИЈА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/812-870

Професор физике
на одређено време до повратка
запосленог са функције, са 60% радног
времена
УСЛОВИ: завршен ПМФ, департман за физику – дипломирани физичар, стечено високо образовање и стручни назив
мастер физичар, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије).
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме из члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидат треба да испуњава опште услове за заснивање
радног односа прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то да: 1) има одговарајуће
образовање: прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/18 – др. закони) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и
13/2018); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
приложити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије,
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, оригинал
или оверену фотокопију доказа о знању српског језика и
језика на којем остварује образовно-васпитни рад – доказ
да је кандидат средње, више или високо образовање стекао на српском језику или да је положио испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ
о знању српског језика је у обавези да достави кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском језику, док кандидат који је одговарајуће образовање стекао
на српском језику испуњеност овог услова доказује дипло-

мом о стеченом образовању (самим прилагањем дипломе
доказао је испуњеност овог услова). Доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад доказује
се овереном фотокопијом сведочанства (средњег образовања), дипломе или потврде о положеном испиту о знању
језика на одговарајућој високошколској установи. Лекарско
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће
надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. У складу са чланом 154 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидати су
дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Пријаве слати на адресу: Гимназија „Светозар Марковић”, 17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика
б.б. Контакт тел. 017/812-870.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка на рад
привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове
конкурса: 1) да имају одговарајуће образовање и то: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност, дипломирани професор енглеског језика
и књижевности, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет / профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет / профил енглески језик), дипломирани филолог
англиста – мастер, мастер професор језика и књижевности
(студијски програм језик, књижевност и култура), мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет); 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз
пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о
раду. Конкурс траје осам дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити
на адресу Основне школе “Доситеј Обрадовић”, Врање,
Омладинска 20. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимари у разматрање.

Зајечар
ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Помоћни радник
на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у
радни однос прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и
27/2018), и то да: 1) има одговарајуће образовање у складу
са чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања, основно образовање; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад; 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 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 Републи-
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ке Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: одштампан и
попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете), краћу биографију са адресом и контакт
телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела из
надлежне полицијске управе. Доказ о познавању српског
језика, као језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад доставља кандидат који образовање није стекао на
српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду.
Пријаве на конкурс са потребним документима, достављају
се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”, на адресу: Техничка школа у Зајечару,
Кнегиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, са назнаком “За конкурс”. Информације о конкурсу се могу добити на број телефона: 019/422-876. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. По завршетку конкурса документација
се не враћа.

Зрењанин
ЕГШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе – српски
као нематерњи језик
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 33,33%
радног времена
УСЛОВИ: Kандидат 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 – одлука
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020), односно да: 1) има одговарајуће образовање; у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања стечено: а) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 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; б)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 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 („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), 3) Српски као нематерњи језик:
(1) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу на мађарском, русинском и румунском језику; (2) професор српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине; (3) дипломирани
филолог србиста (српски језик и лингвистика) – мастер;
(4) професор српског језика и књижевности; (5) професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком;
(6) професор српске књижевности и језика; (7) професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
(8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; (9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; (10) професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност; (11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; (12) професор српскохрватског језика и опште
лингвистике; (13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; (14) професор српскохрватског
језика са источним и западним словенским језицима; (15)
професор, односно дипломирани филолог за југословенске
књижевности и општу књижевност; (16) професор југословенске књижевности са страним језиком; (17) професор
југословенских књижевности; (18) дипломирани филолог
за српски језик и књижевност; (19)дипломирани филолог
за књижевност и српски језик; (20) мастер професор језика
и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски
језик и књижевност; Српска књижевност, Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика;
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност ); (21) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижев-
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ност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија:
српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност); (22)
мастер професор књижевности и језика (србиста); (23) мастер професор књижевности и језика – компаратиста. Лице
из подтачке (3) ове тачке обавезно је да положи испите из:
Методике са основама глотодидактике, Методике наставе
српског као нематерњег језика, Методичке праксе и Српског језика у контексту са мађарским или словачким језиком;
(24) мастер професор предметне наставе. Лице из става 1.
подтач. (4)-(24) ове тачке у обавези је да положи испите из
Методике с основама глотодидактике , Методике наставе
српског као нематерњег језика, Методичке праксе и испит
из српског језика у контакту са мађарским, односно словачким језиком ( за мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику,
Теорију језика у контакту ) за остале националне мањине.
Лице из тачке 3) овог члана које је стекло академско звање
мастер мора имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик
и књижевност; Србистика; Српска филологија у контакту са
мађарском / словачком филологијом.
ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и
здравствену способност зарадсаученицима; 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.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију
дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; 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);
оригинал уверење о неосуђиваности, у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, које према подацима из казнене евиденције издаје
полицијска управа, не старије од дана објављивања конкурса; оригинал уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена:
Све фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс морају
бити оверене од стране јавног бележника – нотара. Рок за
подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним
фотокопијама потребних докумената је 10 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са документацијом доставити лично
или путем поште на адресу: ЕГШ „Никола Тесла“ Зрењанин,
Др Славка Жупанског 1, 23000 Зрењанин, са назнаком “За
конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

испуњава и посебне услове прописане чл. 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),
посебне услове из члана 3. став 1 тачка 7), 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, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,
8/20 и 16/20), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ “Жарко Зрењанинин” из Зрењанина, односно: I да има одговарајуће образовање, односно да је: професор географије, дипломирани
географ, професор географије и историје, дипломирани
професор биологије и географије, дипломирани професор
географије и информатике, професор биологије – географије, професор физике – географије, професор географије – информатике, дипломирани професор географије
– мастер, дипломирани географ - мастер, мастер географ,
мастер професор географије, мастер професор биологије
и географије, мастер професор географије и информатике, дипломирани географ – просторни планер, мастер
професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани – мастер треба
да имају завршене основне академске студије студијског
програма: географија, дипломирани географ, професор
географије, двопредметне студије биологије и географије
или двопредметне студије географије и информатике; II да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; III 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;
IV да има држављанство Републике Србије; V да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, да га одштампају и доставе
установи заједно са потребном документацијом. Уз пријавни формулар учесници конкурса треба да доставе и: 1.
краћу биографију; 2. диплому о траженој врсти и степену
стручне спреме, оверена фотокопија; 3. доказ о положеним испитима из педагогије и психологије (уверење факултета или копија индекса или доказ о положеном стручном
испиту – испиту за лиценцу), оригинал или оверена фотокопија; 4. уверење издато од надлежне полицијске управе
о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3) закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци), оригинал или оверена
фотокопија; 5. уверење о држављанству РС, не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 6. извод из
МК рођених, обична копија; 7. доказ о познавању српског
језика (само за кандидате који образовање нису стекли на
српском језику). Доказ о испуњености услова из тачке II
прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање “Послови”. Неуредне, непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити
разматране. Пријаве на конкурс доставити на адресу: ОШ
“Жарко Зрењанин”, 23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца
78, са назнаком “За конкурс – наставник географије“. Сва
потребна обавештења можете добити од секретара школе,
лично или на телефон: 023/548-820 локал 18.

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.

23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Поништава се конкурс за наставника предметне
наставе – француски језик, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, са непуним радним временом (44,45%), објављен у публикацији ,,Послови“ број 906, дана 04. 11. 2020. године.

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.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78
тел. 023/548-820 локал 18

Запослени који траже промену запослења и друга лица
која траже запослење остварују право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.

Наставник географије
на одређено време преко 60 дана,
до повратка на рад одсутне запослене,
са 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-ОУС и 113/17), треба да

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.

За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs

Посао се не чека, посао се тражи

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Адресе
филијала НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

Покрајинска служба
за запошљавањe
Нови Сад

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

