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МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и
95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Министарство здравља оглашава
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство здравља, Београд, Немањина 22-26
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за студијско-аналитичке
послове у области полагања стручних
испита за здравствене раднике и
сараднике, разврстано у звање млађи
саветник
у Групи за развој људских ресурса,
опремање и инвестиционо улагање у
здравственим установама, Сектор за
организацију здравствене службе
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке или филолошке науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајањуод најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једну годину радног
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту

Oпшти услови огласа/конкурса

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

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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2. Радно место за подршку у
остваривању права Буџетског фонда за
лечење обољења, стања или повреда
које се не могу успешно лечити у
Републици Србији, разврстано у звање
млађи саветник
у Групи за праћење и унапређивање
социјалног дијалога у области здравства
и Буџетског фонда за лечење обољења,
стања или повреда које се не могу
успешно лечити у Републици Србији,
Сектор за здравствено осигурање
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и најмање једну годину радног
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

3. Радно место руководилац Групе
за управљање и развој интегрисаног
здравственог информационог система
здравствених установа, разврстано у
звање саветник
Сектор за јавно здравље и програмску
здравствену заштиту
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научних поља: природно-математичких наука, техничко-технолошких наука
или друштевно хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
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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 3 године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

4. Радно место за хармонизацију
прописа са прописима Европске уније
и координација учешћа у европским
програмима из области здравства,
разврстано у звање саветник
у Групи за европске интеграције и
сарадњу са институцијама и телима
ЕУ, Одељење за европске интеграције,
планирање и припрему пројеката из
фондова ЕУ и осталих међународних
извора финансирања и међународну
сарадњу, Сектор за европске интеграције
и међународну сарадњу
1 извршилац

правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза, и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено
мерило за проверу одређене компетенције у једној фази
изборног поступка може да учествује у провери следеће
компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се
проверавају опште функционалне компетенције.

Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
Опште функционалне, компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије –
провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако
учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ
у оригиналу или овереној фотокопији.

5. Радно место за утврђивање цена
лекова и праћење снабдевености
здравствених установа лековима и
медицинским средствима, разврстано у
звање самостални саветник
у Групи за лекове и медицинска
средства, Сектор за лекове и медицинска
средства, психоактивне контролисане
супстанце и прекурсоре
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области
фармацеутске науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање 5 година радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

6. Радно место за студијско-аналитичке
послове у Одсеку за финансијскоматеријалне послове, разврстано у
звање саветник
Одељење за финансијске послове,
Секретаријат Министарства
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне, економске, медицинске или биотехничке науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3
године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

7. Радно место руководилац Групе за
правне и опште послове, разврстано у
звање саветник
Одељење за правне, опште послове
и управљање људским ресурсима,
Секретаријат Министарства
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може поптпуно да оцени поседовање
ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs.
IV Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада – студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
– провераваће се писмено, путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи и акти из надлежности и организације
органа (Закон о здравственој заштити) – провераваће се
писмено, путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о
општем управном поступку) – провераваће се писмено
путем симулације.
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (методе и поступке финансијског планирања, анализе и извештавања) – провераваће се
писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место прописи и акти из надлжности и организације органа
(Закон о здравственом осигурању) – провераваће се писмено, путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из делокруга рада радног места (Закон о
доприносима за обавезно социјално осигурање) – провераваће се писмено, путем симулације.
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За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада руковођења – основе управљања људским ресурсима – провераваће се писмено, путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област рада – студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
– провераваће се писмено, путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место
– прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон
о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства) – провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о личности) – провераваће се писмено путем
симулације.
За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада –
послови међународне сарадње и европских интеграција
(основе правног и политичког система ЕУ) – провераваће
се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област рада –
послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи – релевантни правни и стратешки оквир ЕУ
(који се односи на Инструмент за претприступну помоћ као
и Кохезиону политику ЕУ) – провераваће се писмено, путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови – методологију праћења примене и ефеката донетих прописа и извештавање релевантним телима
и органима – провераваће се писмено, путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи и акти из надлежности и организације
(Закон о здравственој заштити) – провераваће се писмено
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи, акти и процедуре из делокруга радног
места – механизам координације и извештавања у процесу
приступања ЕУ – провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада – студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација;
методологију припреме докумената јавних политика у формалну процедуру за њихово усвајање) – провераваће се
писмено, путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи и акти из надлежности и организације
органа (Закон о лековима и медицинским средствима и
Закон о медицинским средствима) – провераваће се писмено, путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о
општем управном поступку) – провераваће се писмено
путем симулације.
За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област рада – финансијско-материјални послови (извршење буџета) провераваће
се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи и акти из надлежности и организације
органа (Закон о здравственој заштити) – провераваће се
писмено, путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из делокруга радног места (Закон о планском систему Републике Србије) – провераваће се писмено,
путем симулације.
За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област рада руковођења – основе управљања људским ресурсима – провераваће се писмено, путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област рада – студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
– провераваће се писмено, путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи и акти из надлежности и организације
органа (Закон о здравственој заштити) – провераваће се
писмено, путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о
слободном приступу информацијама од јавног значаја) –
провераваће се писмено, путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних комптенција могу се
наћи на сајту Министарства здравља: https://www.zdravlje.
gov.rs/tekst/346039/konkursi.php.
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V Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 3 и 7 (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност
и интегритет, управљање људским ресурсима – провераваће се путем психометријских тестова) – стандардизованим
инструментом (писмено) и путем интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).
Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 1, 2, 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) – стандардизованим инструментом (писмено) и путем интервјуа базираном
на компетенцијама (усмено).
VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту у органу и
прихватање вредности државних органа – провераваће се
путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље
се поштом или предаје непосредно на писарници Министарства
здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656330.
IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства здравља или у
штампаној верзији на писарници Министарства здравља,
Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри
у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти којима се доказује
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију
решења о распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решења да је државни службеник
нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од
дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу
Министарства.
XIV Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада.
Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је
да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под
једнаким условима доступна сва радна места и да се избор
кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате без
положеног државног стручног испита.
XV Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве
на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 18.
фебруара 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на начин који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција и понашајних компетенција
ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства здравља,
Београд, Немањина 22-26.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или имејл-адресе или путем телеграма), које
наведу у својим обрасцима пријаве.
XVI Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима, односно уверења о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано
је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи
Конкурсна комисија коју је именовао министар здравља.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и на огласној табли, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу e-Управе, веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Објављује исправку техничке грешке у тексту јавног
конкурса за попуњавање извршилачких радних места у
Министарству здравља, који је објављен
24. јуна 2020. године:
У тексту јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Министарству здравља, који
је објављен 24. јуна 2020. године, исправља се техничка грешка у делу II Радна места која се попуњавају, која се односи на Радно место санитарни
инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору
за инспекцијске послове – Одсек за санитарни надзор Београд, Одељење граничне санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове – 4 извршиоца, тако што се после речи „Одељење“ брише реч
„граничне“. У преосталом делу текст јавног конкурса
остаје непромењен.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 –
исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19) и Закључака
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11948/2019 од 27. новембра 2019. годинео,
51 број: 112-5236/2020 од 8. јула 2020. године и 51 број:
112-9575/2020 од 27. новембра 2020. године, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја оглашава

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

1. Руководилац Групе, у звању
самостални саветник
Група за аналитику и развој високог
образовања, Сектор за високо
образовање
1 извршилац
Опис послова: Руководи, планира и организује рад Групе,
координира и надзире рад државних службеника и пружа
стручну помоћ државним службеницима у Групи; учествује
у изради нацрта закона и припреми подзаконских аката у
овој области и координира израду концепција, елабората,
анализа, пројеката, студија и других материјала који служе
као стручна основа за утврђивање и спровођење политике
у овој области; учествује у планирању програма и пројеката из средстава ИПА и других донатора/финансијера
у вези са унапређивањем праћења и анализе квалитета
и ефикасности образовања; координира послове који се
односе на укључивање Србије у међународне институције
и удружења; прати активности и предлаже мере везане за
увођење страних језика у образовни систем; координира
активности у имплементацији стратешких мера, програма и
пројеката који се односе на анализу и праћење свих стратегија у образовању; координира спровођење аналитичких
послова у праћењу и обради података у информационом
систему и регистрима; координира активности са заводима
и предлаже мере за унапређивање квалитета ефикасности
образовања и квалитета националних испита; координира
послове у циљу предузимања мера по захтевима Заштитника грађана, Повереника и Агенције за борбу против
корупције и предузима мере ради спровођења препорука
Заштитника грађана, Повереника и Агенције за борбу против корупције у вези послова из ове области; сарађује са
унутрашњим јединицама Министарства, надлежним органима организацијама и телима високошколских установа
у циљу унапређивања рада Групе; прати имплементацију
принципа Болоњског процеса на високошколским установама у Републици Србији, координира активности и учествује у изради стручних основа за израду закона и подзаконских аката у области мобилности у високом образовању;
координира активности и учествује у програмирању и
имплементацији домаћих и међународних пројеката из
области мобилности у високом образовању; учествује у
промоцији мобилности и прати реализацију међународ-
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них програма и пројеката у области стипендирања; прати
признавање професионалних квалификација за одабране професије између шест економија западног Балкана и
осмишљава поступке признавања професионалних квалификација за одабране професије од заједничког интереса;
обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за администрацију
сервиса е-Науке, у звању саветник
Група за е-Науку, Сектор за
дигитализацију у просвети и науци
1 извршилац
Опис послова: координира администрирањем успостављања
и коришћења система е-Науке из делокруга Групе; учествује
у изради пројектних захтева за надоградњу и надзор над
доступности и коришћења дигитализованог система е-Науке и стара се о исправности успостављених процедура које
обезбеђују одржавање квалитета и безбедности података
у оквиру тог дела информационог система Министарства;
обезбеђује услове за дигитализацију додељеног јединственог
броја истраживача и прати и обезбеђује квалитет и тачност
уноса података о правним и физичким лицима у регистрима
и евиденцијама информационог система е-Науке; прикупља
и обрађује податке и припрема извештаје и анализе из система е-Науке из других извора за потребе Министарства и спроводи активности за унапређивање информационог система
и квалитета података у дигитализованом систему е-Науке;
учествује у раду радних група за израду закона и прописа о
дигитализацији регистара и евиденција у области научноистраживачке и иновационе делатности; анализира податке из
информационог система и других извора, израђује извештаје
и објављује податке из регистара на порталу отворених података Министарства; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Захумска 14.

Услови: високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, положен државни стручни
испит, најмање пет година радног искуства у струци, положен испит за инспектора; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Захумска 14.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза, и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено
мерило за проверу одређене компетенције у једној фази
изборног поступка може да учествује у провери следеће
компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција
за сва радна места:
- организација и рад државних органа Републике Србије –
провераваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако
учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ
у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може поптпуно да оцени поседовање
ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:

3. Радно место просветног инспектора
у установама високог образовања и
ученичког и студентског стандарда
и планирање и унапређење рада
просветне инспекције, у звању
самостални саветник
Одсек за инспекцијске послове у
установама високог образовања и
ученичког и студентског стандарда,
Сектор за инспекцијске послове
2 извршиоца

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима)
провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и алализирања доступних информација)
провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о високом
образовању) провераваће се путем симулације (усмено).

Опис послова: спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у установама високог образовања и ученичког
и студентског стандарда и нерегистрованим субјектима и
обавља послове у апликацији еИнспектор; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима
и закључује споразуме о признавању прекршаја; поступа по
представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; води евиденције
о извршеним инспекцијским надзорима и пружа стручну и
саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; анализира извештаје о самопровери и самопроцени
надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег
извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује предлоге за унапређивање
и уједначавање рада просветних инспектора и предлаже
неопходне мере; припрема предлоге иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (базе података и информациона безбедност) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о личности) провераваће се путем симулације
(писмено).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (поступак инспекцијског надзора и основе
методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације (усмено).
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Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о просветној инспекцији, Закон о високом образовању и Закон о
ученичком и судентском стандарду) провераваће се путем
симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних комптенција могу се
наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/
konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/).
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције за радно место под редним бројем 1 (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања
и интервјуа базираног на компетенцијама.
Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 2 и 3 (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се
путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна места: Процена
мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање
вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства просвете, науке и
технолошког развоја или у штампаној верзији на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Немањина 22-26, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри
у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс шаљу се
поштом на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд или предају
непосредно на писарници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Немањина 22-26, Београд, са назнаком
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.
VII Лица која су задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: Драгица Милошевић, телефон:
011/363-1256 и Ивана Мутавџић, телефон: 011/361-0287.
VIII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни
испит) – кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту
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за инспектора (за раднo места под редним бројем 3); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти којима се доказује
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено радно искуство).

Напомене: Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере
компетенција.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решења да је државни службеник нераспоређен.

Положен државни стручни испит није услов нити предност
за заснивање радног односа. Положен испит за инспектора
није услов нити предност за заснивање радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
X Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту, уверење о
положеном испиту за инспектора.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано
је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана
од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу: Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Немањина
22-26, 11000 Београд
XII Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос се заснива на неодређено време.
XIII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве
на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 1.
фебруара 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске
адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција за раднa местa под редним бројем 1 и 3 ће
се обавити у просторијама Службе 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 Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Београд, Немањина 22-26 и Захумска 14.
Провера општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција за радно место под редним бројем 2 ће се обавити
у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати
Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у
просторијама Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Београд, Захумска 14.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду. Пробни рад за радни однос
на неодређено време траје шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног испит за
инспектора примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар просвете, науке и технолошког развоја.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу e-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Београд, Ровињска 12
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС”, бр.
2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-9669/2020 од 27. новембра
2020. године, Геолошки завод Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Геолошки
завод Србије, Ровињска 12, Београд
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за анализу аерофото и
сателитских снимака, у звању саветник
у Групи за даљинску детекцију,
у Одељењу за израду основне геолошке
карте, у Сектору за регионалну геологију
1 извршилац
Опис послова: Врши припрему, преглед и анализу авио
снимака и сателитских снимака; учествује у изради опште
геолошке карте од размере 1:10.000 до прегледних карата
размере ситније од 1:1.000.000; врши анализу сателитских
снимака (ENVI, ERmapper); израђује радну верзију фотоинтерпретационе карте као предлоге за геолошку карту;
учествује у геолошком картирању на терену и врши припрему радних верзија графичке и техничке документације;
врши структурно-тектонску интерпретацију истраживаног
подручја, анализира и инерпретира методама даљинске
детекције истраживани терен, израђује геоморфолошке,
неотектонске и специјалистичке карте; припрема радни материјал за израду пројеката, студија и елабората;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
Гео-науке (студијски програм Геологија – модул Регионална
геологија) у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, најмање три
године радног искуства у струци, положен стручни испит,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
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2. Радно место за припрему пројеката и
извештаја, у звању саветник
у Одељењу за неметаличне минералне
сировине, у Сектору за истраживање
лежишта минералних сировина
1 извршилац
Опис послова: Израђује пројекте геолошких истраживања
неметаличних минералних сировина; обавља стручне послове на реализацији пројеката и врши интерпретацију резултата истраживања; израђује извештаје о резултатима извршених истраживања; учествује у теренском раду геолошких
истраживања неметаличних минералних сировина; учествује у припреми, изради и реализацији програма у области
одрживог коришћења природних ресурса и заштити животне средине; обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
Гео-науке (геологија) (студијски програм Геологија – модул:
Економска геологија) на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства
у струци, положен стручни испит, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.

3. Радно место за послове истраживања
енергетских минералних сировина, у
звању саветник
у Групи за енергетске минералне
сировине, у Сектору за истраживање
лежишта минералних сировина
1 извршилац
Опис послова: Обавља теренска геолошка истраживања
енергетских минералних сировина; израђује извештаје о
потенцијалности подручја енергетских минералних сировина уран, торијум, угаљ, нафта, земни гас, уљни шкриљци; дефинише облик, величину и концентрацију корисних
компоненти лежишта; израђује геолошко-економску оцену рентабилности експлоатације енергетских минералних
сировина; учествује у изради катастра енергетских минералних сировина Републике Србије; учествује у изради
карата и стандарда о потенцијалности енергетских минералних сировина; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
Гео-науке (геологија) (студијски програм Геологија – модул:
Економска геологија) на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

4. Радно место одржавање
информационог система –
администратор, у звању саветник
у Групи за информациону подршку,
уже унутрашње јединице изван
састава Сектора
1 извршилац
Опис послова: Одржава информациони систем Завода и
спроводи мере за унапређење система; израђује програм
рада за информациону подршку; уводи у примену нове
софтвере; прати препоруке, директиве и друге прописе
из делокруга рада Групе и учествује у њиховој имплементацији; учествује у изради акционих планова из пројеката из делокруга Групе; учествује у дефинисању услова за
обављање послова из делокруга рада Групе; учествује у
изради извештаја о раду из делокруга рада Групе; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
Гео-науке (геологија), или образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање три године радног искуства у струци,
положен стручни испит, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
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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 из више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
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 одговарајући сертификат);
• пословна комуникација – провераваће се путем писмене
симулације.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације),
ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ
у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радна места под редним бројевима 1, 2 и 3:
• посебна функционална компетенција у одређеној области
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем писмене и усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за одређено радно место (прописи и акти из надлежности и организације
органа – Закон о рударству и геолошким истраживањима)
– провераваће се путем усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за одређено радно
место (релевантни прописи и акти из делокруга радног места – Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања)
– провераваће се путем усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за одређено радно
место (возачка дозвола Б категорије) – провераваће се увидом у приложени документ.
За радно место под редним бројем 4:
• посебна функционална компетенција у одређеној области
рада информатички послови (TCP/IP i DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, Linux)) – провераваће се
путем писмене симулације;
• посебна функционална компетенција у одређеној области
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за одређено радно место (прописи и акти из надлежности и организације
органа – Закон о рударству и геолошким истраживањима)
– провераваће се путем усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за одређено радно
место (релевантни прописи и акти из делокруга радног места – Закон о електронској управи и Уредба о ближим условима за успостављање електронске управе) – провераваће
се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Геолошког завода Србије, www.gzs.gov.rs.
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) – провера ће се вршити путем психометријских тестова и интервјуа базираном на
компетенцијама за сва радна места.
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.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
IV Место рада: Београд, Ровињска 12
V Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска
12, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
VI Лицe којa je задуженo за давање обавештења: Нада
Орестијевић, контакт телефон: 011/2889-966, од 12 до 14 часова.
VII 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.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
IX Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Геолошког
завода Србије и Службе за управљање кадровима или у
штампаној верзији у писарници Геолошког завода Србије,
Београд, Ровињска 12.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве
се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
X 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); оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном стручном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и
95/18 – аутентично тумачење) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности,
када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују
и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у
службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима / уверење
о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник
конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
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XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5
(пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Геолошког завода Србије.
XII Врста радног односа: Радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено радно време.
XIII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве
на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 25.
јануара 2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или e-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 Геолошког завода Србије, Ровињска
12, у Београду. Учесници конкурса који су успешно прошли
једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које
наведу у својим обрасцима пријаве.
Напоменe: Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен
државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је
засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у
року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Геолошког завода
Србије. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.gzs.gov.rs) и огласној табли Геолошког завода
Србије, на интерент презентацији Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Панчево
ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ
26101 Панчево
Војводе Радомира Путника 13-15

Судијски помоћник у звању самосталног
саветника
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа државног
службеника прописани су чл. 45 ст. 1 Закона о државним
службеницима: као државни службеник може да се запосли
пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у државном органу, ако му
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци. Посебни услови: завршен правни факултет, односно стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни
испит; потребне компетенције за ово радно место: понашај-
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не компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа,
савесност, посвећеност и интегритет); опште функционалне
компетенције (организација и рад државних органа републике србије, дигитална писменост, пословна комуникација);
посебне функционалне компетенције (познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда;
познавање прописа релевантних за судску управу; познавање
потврђених међународних уговора и опште прихваћених правила међународног права; поседовање знања и вештина за
израду нацрта судских одлука и других аката; поседовање
знања и вештина за израду нацрта правних схватања односно
сентенци о заузетим правним ставовима; вештине презентације, вештине управљања поступком и вештине извештавања
у предметима); за звање самосталног саветника – најмање
две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита. Положен државни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за
оне који први пут заснивају радни однос у државном органу.
Опис послова радног места: судијски помоћник у звању
самосталног саветника – помаже судији у раду и реферисању,
проучава правна питања у вези са радом судија у појединим
предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема
правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе,
предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне
послове и друге послове по налогу председника суда.
Компетенције које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:
1. Опште функционалне компетенције: организација и
рад државних органа Републике Србије; дигитална писменост; пословна комуникација.
2. Посебне функционалне компетенције
Посебне функционалне компетенције у
одређеној области рада
Област рада: судска управа
• Познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда
• Познавање прописа релевантних за судску управу
• Познавање потврђених међународних уговора и опште
прихваћених правила међународног права
Посебне функционалне компетенције за одређено радно
место
• Поседовање знања и вештина за израду нацрта судских
одлука и других аката
• Поседовање знања и вештина за израду нацрта правних
схватања односно сентенци о заузетим правним ставовима
• Вештине презентације, вештине управљања поступком и
вештине извештавања у предметима
3. Понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет.
Компетенције ће се у изборном поступку проверавати по напред
наведеном редоследу.
Општа функционална компетенција – „организација и рад
државних органа Републике Србије“ проверава се путем
теста са питањима затвореног типа, који кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених одговора; у
папирној форми, у трајању од 45 минута.
Општа функционална компетенција – „дигитална писменост“
проверава се решавањем задатака практичним радом на
рачунару, у трајању од 10 минута.
Општа функционална компетенција – „пословна комуникација“ провера се писменом симулацијом, у папирној форми,
у трајању од 30 минута.
Посебне функционалне компетенције проверају се писаним (тест, заокруживањем једног од понуђених одговора, у трајању од 30 минута) и усменим путем (разговор са
кандидатом; даје се предлог решења одређеног задатка; у
трајању од 30 минута).
За вредновање сваке утврђене посебне функционалне компетенције путем разговора са кандидатом
користи се пет мерила: аналитичност, систематичност,
прецизност и тачност у навођењу података, прикладан речник и стил писања, јасноћа и концизност изнетог закључка.
Проверу понашајних компетенција врши дипломирани психолог, путем интервјуа и упитника.
Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у издању огласа Националне службе за запошљавање
„Послови”.

Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Биљана Мојсиловић, самостални саветник, тел.
013/345-184.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на конкурс
подноси се путем поште, Вишем суду у Панчеву, Војводе
Радомира Путника 13-15, Панчево, са назнаком „За јавни
конкурс – не отварати“. Пријава на конкурс врши се на
обрасцу који је саставни део овог огласа и може се преузети са интернет странице Вишег суда у Панчеву. Приликом
предаје, пријава добија шифру под којом лице учествује
у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од
пријема пријаве.
Докази који се прилажу уз пријаву: Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави следеће доказе: оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију дипломе правног факултета, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, доказ о радном искуству, уверење
издато од стране суда да против кандидата није покренута
истрага, нити подигнута оптужница, односно да се не води
кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење Министарства унутрашњих послова Републике Србије да кандидат
није осуђиван (не старије од 6 месеци). У вези са поседовањем компетенције „дигитална писменост” може се приложити одговарајући сертификат, потврда или други писани
доказ, па се у том случају та компетенција не проверава у
изборном поступку.
Кандидати попуњавају изјаву којом се опредељују за могућност да суд по службеној дужности прибави доказе који
садрже податке о којима се води службена евиденција или
ће то кандидат учинити сам. Образац ове изјаве је саставни
део овог конкурса и може се преузети са интернет странице
Вишег суда у Панчеву. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија ће одбацити. Време и
место провере компетенција кандидата биће одређени накнадно, након истека рока за подношење пријава на конкурс.
Кандидати ће о обављању разговора са комисијом бити обавештени телефоном или на други погодан начин.

Записничар
у звању референта

Компетенције које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:
1. Опште функционалне компетенције: организација и рад државних органа Републике Србије, дигитална
писменост, пословна комуникација.
2. Посебне функционалне компетенције
Посебне функционалне компетенције у
одређеној области рада
Област рада: административни послови:
• познавање канцеларијског пословања;
• познавање метода и техника прикупљања, евидентирања
и ажурирања података у базама података;
• способност припреме материјала и вођења записника;
• способност вођења интерних књига;

Кандидати попуњавају изјаву којом се опредељују за
могућност да суд по службеној дужности прибави доказе
који садрже податке о којима се води службена евиденција
или ће то кандидат учинити сам. Образац ове изјаве је саставни део овог конкурса и може се преузети са интернет
странице Вишег суда у Панчеву. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, комисија ће
одбацити. Време и место провере компетенција кандидата
биће одређени накнадно, након истека рока за подношење
пријава на конкурс. Кандидати ће о обављању разговора
са комисијом бити обавештени телефоном или на други
погодан начин.

Ваљево

Област рада: послови дактилобироа
• познавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда;
• положен испит за дактилографа прве класе.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВАЉЕВУ

Посебне функционалне компетенције за одређено радно
место
• Познавање прописа: Судски пословник, Закон о општем
управном поступку и Закон о државним службеницима.

Судијски помоћник – виши судијски
сарадник (у звању самостални саветник)

3. Понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет.
Компетенције ће се у изборном поступку проверавати по
напред наведеном редоследу.
Општа функционална компетенција – „организација и рад
државних органа Републике Србије“ проверава се путем
теста са питањима затвореног типа, који кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених одговора, у
папирној форми, у трајању од 30 минута.
Општа функционална компетенција – „дигитална писменост“ проверава се решавањем задатака практичним
радом на рачунару, у трајању од 10 минута.
Општа функционална компетенција – „пословна комуникација“, провера се писменом симулацијом, у папирној форми, у трајању од 20 минута.
Посебне функционалне компетенције проверају се писаним (тест, заокруживањем једног од понуђених одговора, у трајању од 30 минута) и усменим путем (разговор са
кандидатом; даје се предлог решења одређеног задатка; у
трајању од 30 минута).

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа државног
службеника прописани су чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима: као државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну
спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим
прописом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци. Посебни услови: III или IV степен
средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког
смера; најмање две године радног искуства у струци; положен испит за дактилографа IА или IБ класе; положен државни стручни испит; потребне компетенције за ово радно место:
понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет); опште функционалне компетенције (организација и рад државних органа републике србије, дигитална писменост, пословна комуникација);
посебне функционалне компетенције (познавање канцеларијског пословања, познавање метода и техника прикупљања,
евидентирања и ажурирања података у базама података, способност припреме материјала и вођење записника, способност
вођења интерних књига; познавање прописа релевантних за
надлежност и организацију рада суда: Судски пословник, Закон
о општем управном поступку и Закон о државним службеницима; познавање подзаконских аката, интерних процедура и
других аката органа релевантних за обављање послова радног места записничара; положен испит за дактилографа прве
класе). Пробни рад је обавезан за оне који први пут заснивају
радни однос у државном органу.

Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у издању огласа Националне службе за запошљавање
„Послови“.

Опис послова радног места: обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога
је распоређен, пише записнике, врши унос текстова по диктату и диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела, у сарадњи са корисницима услуга коригује унете податке, стара се о савременом
облику текста, припрема и штампа завршене материјале
и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању
и преносу података, доступности материјала, исправности
биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за
евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу председника суда, судије или секретара суда.

Докази који се прилажу уз пријаву: Уз пријаву на
конкурс учесник доставља следеће доказе: оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе, оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном државном
стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење издато од стране суда да против кандидата није
покренута истрага, нити подигнута оптужница, односно
да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци),
уверење Министарства унутрашњих послова Републике
Србије да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци),
сертификат или уверење о положеној категорији за дакти-
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лографа. У вези са поседовањем компетенције „дигитална
писменост” може се приложити одговарајући сертификат,
потврда или други писани доказ, па се у том случају та компетенција не проверава у изборном поступку.

За вредновање сваке утврђене посебне функционалне компетенције путем разговора са кандидатом
користи се пет мерила: аналитичност, систематичност,
прецизност и тачност у навођењу података, прикладан речник и стил писања, јасноћа и концизност изнетог закључка.
Проверу понашајних компетенција врши дипломирани психолог, путем интервјуа и упитника.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Биљана Мојсиловић, судски помоћник, заменик секретара Суда, тел. 013/345-184.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на конкурс
подноси се, путем поште, Вишем суду у Панчеву, Војводе
Радомира Путника 13-15, Панчево, са назнаком „За јавни
конкурс – не отварати”. Пријава на конкурс врши се на
обрасцу који је саставни део овог огласа и може се преузети са интернет странице Вишег суда у Панчеву. Приликом предаје пријава добија шифру под којом лице учествује у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се
обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од
пријема пријаве.

Бесплатна публикација о запошљавању

14000 Ваљево, Вука Краџића 5
тел. 014/295-702

Опис послова: обрађује сложене предмете, проучава правна питања у вези са радом судија и извештава о стању у
појединачним предметима, израђује нацрте судских одлука
и припрема правне ставове за публиковање, прати и проучава праксу судова и међународних судских органа, припрема реферате о прегледаним предметима и нацрте сентенци
и мишљења судске праксе, проучава предмете који су прослеђени ради одлучивања по жалби, сачињава службене
белешке, анализе и обавештења по налогу надзорног судије,
припрема реферат за надзорног судију у погледу испитивања
процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивања
о правним лековима, припрема нацрте одлука о дозвољености правног лека, припрема решења о висини судске таксе,
обавља и друге послове по налогу председника Суда.
Услови за рад на радном месту судијски помоћник
– виши судијски сарадник: стечено високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни испит и радно искуство најмање
2 године након положеног правосудног испита и потребне
компетенције за ово радно место.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне компетенције,
посебне функционалне компетенције, понашајне комптенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција: организација и рад државних органа Републике Србије (провера
ће се вршити писаним путем – тест); дигитална писменост
(провера ће се вршити решавањем задатка практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на
рачунару); пословна комуникација (провера ће се вршити
писаним путем).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о псоедовању
знања и вештина из наведених области на траженом нивоу
и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције „дигитална писменост“, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*рад на рачунару), достави тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији.
Провера сваке од општих функционалних комптенција не
може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључује
се из даљег изборног поступка. Информације о материјалу
за припрему кандидата за проверу општих функционалних
комптенција могу се наћи на интернет презентацији Суда.
Провера посебних функционалних компетенција:
Међу кандидатима врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
Посебна функционална компетенција у области рада судска управа – познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда, провера ће се вршити
писаним путем – тест.

Посебна функционална компетенција за радно место судијски
помоћник – виши судијски сарадник – поседовање знања и
вештина за израду нацрта судских одлука и других аката, провера ће се вршити писаним путем.
Посебна функционална компетенција за радно место судијски
помоћник – виши судијски сарадник – презентерске вештине, вештине управљања поступком и вештине извештавања
у предметима, провера ће се вршити усменим путем, разговор
са кандидатом.
Провера понашајних компетенција: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
орјентација ка учењу и променама; изградња и одржавање
професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет. Провера понашајних компетенција ће се вршити интервјуом базираним на компетенцијама (усмено) или упитником
(писаним путем).
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на свим радним местима и прихватање
вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа
са комисијом (усмено).
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено
време у Прекршајном суду у Ваљеву, уз обавезан пробни рад
за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад траје 6 (шест) месеци.
Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазу провере посебних функционалних
компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом за радно место судијски помоћник: биографија
са наводима о досадашњем радном искуству; уверење о
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема;
доказ о положеном правосудном испиту; исправе којима
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења,
уговори и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); потврду да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник јавног конкурса био
у радном односу; уверење надлежног органа да кандидат
није осуђиван (не старије од шест месеци).

Радно место записничар
(у звању – референт)
2 извршиоца
Опис послова: обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, води
записнике, пише позиве за рочишта, доставнице, повратнице,
обавља послове по диктату код судије, води рачуна о уредности списа који морају бити полепљени хронолошким редом,
дежура са судијом по плану дежурства, обавља и друге послове по налогу судије и председника Суда.
Услови за рад на радном месту записничар у звању
референт: завршена средња школа; положен испит за
дактилографа Iа или Iб класе; положен државни стручни
испит и најмање две година радног искуства у струци и
потребне компетенције за ово радно место.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне компетенције,
посебне функционалне компетенције, понашајне комптенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција: организација и рад државних органа Републике Србије (провера
ће се вршити писаним путем – тест); дигитална писменост
(провера ће се вршити решавањем задатка практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на
рачунару); пословна комуникација (провера ће се вршити
писаним путем).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације),
ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о псоедовању знања и вештина из
наведених области на траженом нивоу и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), достави тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Провера сваке од општих функционалних компетенција не
може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују
се из даљег изборног поступка. Информације о материјалу
за припрему кандидата за проверу општих функционалних
комптенција могу се наћи на интернет презентацији Суда.
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Администрација и управа
Провера посебних функционалних компетенција:
Међу кандидатима врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
Посебна функционална компетенција у области рада судска управа – познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда, провера ће се вршити
писаним путем – тест.
Посебна функционална компетенција за радно место судијски
помоћник – виши судијски сарадник, поседовање знања и
вештина за израду нацрта судских одлука и других аката, провера ће се вршити писаним путем.
Посебна функционална компетенција за радно место записничар – познавање прописа: Закон о државним службеницима, Закон о општем управном поступку и Судски пословник,
провера ће се вршити писаним путем – тест.
Посебна функционална компетенција за радно место
записничар у области рада административни послови
– познавање канцеларијског пословања, провера ће се
вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
Посебна функционална компетенција за радно место
записничар у области рада административни послови –
способност припреме материјала и вођење записника,
усмена провера – разговор са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених
одговора а кандидати одговарају на питања заокруживањем
једног од понуђених одговора. Кандидат може на свако
питање дати, односно, заокружити само један одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Време израде теста је 1 (један) час. Разговор
са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог
решења одређеног задатка који је типичан за обављање
послова радног места. Време за припрему задатка је 15 (петнаест) минута.
Провера понашајних компетенција: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање
професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет. Провера понашајних компетенција ће се вршити интервјуом базираним на компетенцијама (усмено) или упитником
(писаним путем). Интервју са комисијом и вредновање кандидата: процена мотивације за рад на свим радним местима
и прихватање вредности државних органа – провераваће се
путем интервјуа са комисијом (усмено).
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено
време у Прекршајном суду у Ваљеву, уз обавезан пробни
рад за оне који први пут заснивају радни однос у државном
органу. Пробни рад траје 6 (шест) месеци.
Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом за
радно место записничар: биографија са наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; диплома којом
се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном
испиту; доказ о положеном испиту за дактилографа Iа или
Iб класе; исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); потврду да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа издате од
стране државног органа у коме је учесник јавног конкурса био
у радном односу; уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван (не старије од шест месеци).
ОСТАЛО: Општи услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа и да учесник конкурса
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Прекршајног
суда у Ваљеву, на интернет презентацији Прекршајног суда
у Ваљеву, на порталу е-Управе и на интернет презентацији
и у периодичном издању Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам)
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација „Послови“.
Последњи дан за подношење пријава је 21.01.2021. године.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који
је доступан на интернет презентацији Прекршајног суда
у Ваљеву. Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у
даљем изборном поступку. Шифра пријаве се уноси у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци
пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три
дана од дана пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо
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уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да је
нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судксим јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, однос општинским управама, као
поверени посао). Сви докази се прилажу на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског
тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која
је стечена у иностранству мора бити нострификована.
Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно
прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да
у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени
из даљег изборног поступка. Пријаве и докази за јавни конкурс се подносе на шалтеру пријема Прекршајног суда у
Ваљеву, на адреси: Ваљево, Вука Караџића 5 или поштом
на наведену адресу, са назнаком „Пријава на јавни конкурс – попуњавање изршилачких радних места (навести
радно место за које се подноси пријава). Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу: Љиљана Арсенијевић,
секретар Суда, контакт телефон: 014/295-702 или у згради
суда, Вука Караџића 5, Ваљево.
Датум и место провере компетенција учесника у
изборном поступку: Са учесницима поступка чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести у просторијама Прекршајног суда у Ваљеву,
Вука Караџића 5. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на бројеве телефона или имејл-адресе које наведу у
својим обрасцима пријаве. Кандидати који су успешно прошли
једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту
и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на
контакте (бројеве телефона или мејл-адресе) које наведу у
својим обрасцима пријаве.
Напомене: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. Одредбом
члана 9 став 3 Закона о општем управном поступку прописано
је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама
неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, док је одредбом члана
103 став 3 Закона о општем управном поступку прописано да
у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу
*изјава у Обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази биће одбачене. Кандидати без положен државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит
положе у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа. Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. Сагласно члану 9 Закона
о државним службеницима при запошљавању у државни
орган кандидатим асу под једнаким условима доступна сва
радна места, а избор кандидата врши се на основу провере
компетенција. Обавештавају се учесници да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Прекршајни суд у Ваљеву не врши дискриминацију на 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.
Овај оглас објављује се на огласној табли Прекршајног
суда у Ваљеву, на интернет презентацији Прекршајног суда
у Ваљеву, на порталу е-Управе и на интернет презентацији
и у периодичном издању Националне службе за запошљавање. Образац пријаве на конкурс, за сва радна места,
може се преузети на званичној интернет презентацији Прекршајног суда у Ваљеву.

В ра њ е
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, 5. септембра 27
тел. 064/870-5593

Руководилац Сектора у туристичкој
организацији и службеник за јавне
набавке
Опис посла: планира, организује и руководи радом у сектору туризма, учествује у припреми и изради годишњег
програма рада и извештаја о раду туристичке организације; организује пројекте истраживања, организује израду елабората, анализа и студија; учествује у утврђивању
дугорочних и краткорочних циљева развоја туризма на
дестинацији; процењује тржишта и предлаже увођење
специфичних туристичких производа; планира активности
везане за развој посебних облика туристичке понуде дестинације; предлаже нове пројекте у циљу развоја туризма
дестинације; припрема годишњи план јавних набавки,
план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки
и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну
набавку; контролише акте донете у поступцима јавних
набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану; учествује у
поступцима јавних набавки као члан комисије; припрема
уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада.
УСЛОВИ: Општи 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 факултету, стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна знања / испити: лиценца
за туристичког водича, положен испит за службеника за
јавне набавке (сертификат), знање енглеског језика, возачка дозвола Б категорије, знање рада на рачунару (Word,
Excel, Internet). Додатни услови: да кандидат није осуђиван
за кривично дело против привреде, да поседује организаторске способности; најмање три године радног искуства
из области делокруга рада у туризму, најмање три године
радног искуства на пословима јавних набавки. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа: пријаву на оглас, биографију са
адресом и бројем телефона, диплому / уверење о стеченом
образовању (оригинал или фотокопија), копију лиценце
за туристичког водича, копију сертификата о положеном
испиту за службеника за јавне набавке, доказ о радном
искуству (оверена фотокопија радне књижице и/или потврда послодавца), очитану возачку дозволу, сертификат о
стеченом знању енглеског језика, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија); 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 месеци); фотокопију личне карте. Критеријуми за оцењивање: испуњеност услова,
оцена на разговору. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Оглас
се објављује и у дневном листу „Политика“, на интернет
страници Националне службе за запошљавање, огласној
табли општине Сурдулица и на интернет страници Туристичке организације општине Сурдулица: www.tosurdulica.
org. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на адресу: Туристичка организација општине Сурдулица, 5. септембра 27, 17530 Сурдулица, у затвореној коверти, са назнаком: „За јавни конкурс
за попуњавање слободног радног места”, или непосредно
у Туристичкој организацији општине Сурдулица, сваког
радног дана од 09.00 до 15.00 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Лице задужено
за давање информација о конкурсу: Драгана Стојковић,
контакт телефон: 064/8705-593, телефон за информације:
017/813-712. Одлука о избору кандидата биће донета у
року од највише 10 дана од дана завршетка конкурса. Сви
подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и
били на разговору биће електронском поштом обавештени
о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних
дана од дана доношења одлуке. По завршетку конкурса
предата документа се неће враћати кандидатима. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Туристичка организација општине Сурдулица.
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Трговина и услуге
„SMART OPTIONS“ DOO BEOGRAD
Београд, Обилићев венац 19/18

Представник продаје
на француском језику
на одређено време
7 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV ниво квалификације; без обзира на
радно искуство; француски језик – виши ниво; добро познавање рада на рачунару.

Представник продаје на немачком језику
на одређено време
20 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV ниво квалификације; без обзира на
радно искуство; немачки језик – виши ниво, добро познавање рада на рачунару.

Представник продаје
на италијанском језику
7 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV ниво квалификације; без обзира на
радно искуство; италијански језик – виши ниво; добро познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Место рада: Стари град. Трајање конкурса: 3 месеца. Начин конкурисања: путем контакт телефона 064/8170084, Александра Андоновски, као и путем мејл-адресе:
stefan@silverbellgroup.com.

„ХК ПРОЛЕТЕР“ ДОО
Крагујевац
тел. 034/333-171

Ауто-електричар
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, ауто-електричар;
пожељно радно искуство; возачка дозвола Б категорије.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве послодавцу на
контакт телефон: 034/333-171, најкасније до 30. 1. 2021.

„ТЕХНОШПЕД“ ДОО ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Јабучки пут 413а
тел. 013/378-018

Диспечер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, енглески језик – средњи
ниво, немачки језик – средњи ниво. Јављање кандидата на
телефон: 013/378-018, особа за контакт: Татјана Белић.

„FIBERLI LIGHTING“ DOO
11070 Нови Београд, Нехруова 101 локал 1
тел. 060/0654-323
e-mail: zeljko@fbl.rs

Техничко лице у области лед-расвете
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: IV, V, VI, VII степен стручне спреме, електротехничке струке, пожељно са смера енергетике; рад на рачунару: Microsoft Office, Dialux и Autocad обавезно, Photoshop
није обавезан; пожељна возачка дозвола Б категорије;
знање енглеског језика на вишем нивоу; радно искуство
пожељно, али није неопходно, јер лице пролази обуку код
послодавца. Рок за пријаву на конкурс је 30 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс путем имејла на адресу: zeljko@fbl.rs и на телефон:
060/0654-323.

АУТО-КУЋА „ГУДАЛОВИЋ“ ДОО
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1
тел. 063/206-967
e-mail: drago.gudalovic@akgudalovic.rs

Перач у ручној перионици аутомобила
(помоћни радник)
Перач у машинској перионици
(помоћни радник)
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, средња школа –
саобраћајна, машинска или општи смер; возачка дозвола
Б категорије; без обзира на радно искуство. Рок за пријаву
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати на e-mail: drago.
gudalovic@akgudalovic.rs или на контакт телефон: 063/206-967.

„ВАПЕКС“ ДОО
Коњевићи бб
e-mail: gulja.popovic@foamline.com

Продавац
за рад у Нишу, на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање рада на рачунару; пожељно радно искуство у продаји.

„ПРВИ ПОГЛЕД“ ДОО
18000 Ниш, Кеј 29. децембар 21
e-mail: office@tristrel.rs, ignjatovicmila977@gmail.com

Књиговођа
на одређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани економиста; VI степен стручне спреме: економиста; знање рада
на рачунару; потребно радно искуство у вођењу књиговодства за угоститеље. Телефон за контакт: 062/363-228.

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

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

Референт писарнице
за потребе Службе за правне и
економско-финансијске послове,
на одређено време од 12 месеци због
повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. 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. Посебан услов за
заснивање радног односа је радно искуство у здравственој установи у трајању од најмање 6 (шест) месеци. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Кандидати који 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). 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” Националне службе
за запошљавање. Рок за подношење пријава је осам (8)
дана од дана објављивања огласа у публикација „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)“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Оглас објављен 30.12.2020. године, поништава се у
целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа
Топличких хероја 55
тел. 027/8362-747

Доктор медицине
на одређено време од десет месеци, за
рад на пројекту Унапређење квалитета
здравствених услуга за лица старија од
65 година и лица са посебним потребама
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање пет
година, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца или решење о упису у комору.
ОСТАЛО: Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба
да доставе: доказ о стручној спреми (оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету), оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или уписа у именик одговарајуће коморе,
фотокопију извода из матичне књиге рођених или венчаних ако је дошло до промене презимена, уверење о
држављанству. Докази морају бити у оригиналу или оверене фотокопије.

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до десет месеци, за
рад на пројекту Унапређење квалитета
здравствених услуга за лица старија од
65 година и лица са посебним потребама
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа – општи смер, положен стручни испит
и дозвола – лиценца за рад и најмање шест месеци радног
искуства.
ОСТАЛО: Кандидати уз кратку биографију/пријаву треба да
доставе доказе и то: диплому о стеченом образовању, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу или решење
о упису у именик коморе, извод из матичне књиге рођених
или венчаних уколико је диплома или уверење издато на
девојачко презиме, уверење о држављанству, доказ о радном искуству. Докази морају бити у оригиналу или оверене
фотокопије.
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Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време до десет месеци, за
рад на пројекту Унапређење квалитета
пружања здравствених услуга у Дому
здравља Житорађа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, гинеколошко-акушерски смер, положен стручни испит и дозвола – лиценца за рад и најмање шест месеци
радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидати уз кратку биографију/пријаву треба
да доставе доказе: диплому о стеченом образовању, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу или решење
о упису у именик коморе, извод из матичне књиге рођених
или венчаних уколико је диплома или уверење издато на
девојачко презиме, уверење о држављанству, доказ о радном искуству.

Возач санитетског возила
на одређено време до десет месеци, за
рад на пројекту Унапређење квалитета
здравствених услуга за лица старија од
65 година и лица са посебним потребама
УСЛОВИ: средња стручна спрема и возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, оверену фотокопију уверења
о положеном возачком испиту Б категорије или возачке дозволе, фотокопију личне карте или очитану личну карту, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Докази морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава
на конкурс”.

ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/240-508

Технички радник – портир
особа са инвалидитетом
Опис послова: врши пријем странака и даје потребна обавештења; води евиденцију о уласку и изласку странака;
води евиденцију о уласку и изласку запослених; контролише и надзире рад алармног система; прима пошту и остале
писмене отправке; прима телефонске позиве и усмерава
везу по позивима.
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа предвиђени Законом о раду
и посебни услови предвиђени Правилником о организацији
и систематизацији послова Дома здравља „Смедерево” Смедерево и према Закону о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом: нижа стручна спрема и радно искуство на пословима портира у трајању од
најмање годину дана (предност имају кандидати са радним
искуством у установама које обављају здравствену делатност). Кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме,
доказ о инвалидности у складу са чл. 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, неоверену фотокопију личне карте, потврду о радном
искуству. Кандидат који буде изабран за пријем у радни
однос, пре закључења уговора о раду мора доставити доказ
о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама преко писарнице ДЗ Смедерево или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену
„Пријава на оглас за портира“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

1) Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, за
рад у Служби неурологије са ЕМНГ, ЕЕГ и
амбулантом ОБ Бор, на одређено време
ради замене запослене на боловању и
породиљском одсуству
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршена медицинска школа, медицинска сестра – техничар, општи смер, IV степен стручне
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спреме; положен стручни испит и најмање 6 месеци радног
искуства на болничком одељењу по положеном стручном
испиту; решење о упису у комору и важећа лиценца за рад.

2) Виша медицинска сестра – техничар,
бабица у породилишту
за рад у Одсеку акушерства ОБ Бор, на
одређено време ради замене запослене
на боловању и породиљском одсуству
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: виша гинеколошко-акушерска
сестра – техничар или струковна медицинска сестра – бабица, VI/1 или VI/2 степен стручне спреме; положен стручни
испит и најмање 6 месеци радног искуства у породилишту
по положеном стручном испиту, решење о упису у комору
и важећа лиценца за рад.
ОСТАЛО: Опис послова према Правилнику о систематизацији радних места Опште болнице Бор. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих
и посебних услова – неоверене копије документације (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 закључења 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 и на сајту Министарства здравља
РС и Опште болнице Бор. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За
оглас” и бројем радног места за које се конкурише.

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

Лекар специјалиста анестезиологије са
реаниматологијом
за потребе Службе за анестезију и
реанимацију, на одређено време од 24
месеца, пробни рад 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, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа
је радно или волонтерско искуство у здравственој установи.
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту
за радно место доктор медицине; уверење о положеном
специјалистичком испиту за радно место лекара специјалисте; 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 доказују
радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и
усавршавање, односно волонтирање) потврдом о радном
стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно потврдом 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 издату од надлежне коморе (ако је кандидат из
радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу). 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 публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Рок за подношење
пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту

Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место
______ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву)“.

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

Струковни / виши медицински техничар
општег смера
за потребе Клинике за педијатрију, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства, пробни рад 3 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 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома
о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред средње школе за медицинске техничаре – сестре са средњом школском спремом за радно место;
уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање)
треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да
на пријави наведу за која радна места конкуришу са називом
организационе јединице (било да конкуришу на једно радно
место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад
– лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је кандидат у
радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу) за радно место. 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 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 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)“.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

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

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“
34240 Кнић
тел/факс: 034/510-173

Лекар
на одређено време по пројекту
„Повећана доступност услуга
здравствене заштите старијим лицима
из удаљених насеља са фокусом на жене
старије од 65 година“, на период од 6
месеци
Опис посла: Истражује, прати и проучава здравствено
стање, хигијенске прилике и услове живота и рада одраслих становника, превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге менталне поремећаје, спроводи активну здравствену заштиту, спроводи здравствено-васпитне
активности и остварује сарадњу са кључним појединцима
и организацијама у заједници, упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток
лечења, води потребну медицинску документацију, врши
процену радне способности, издаје лекарска уверења,
обавља кућне посете и прегледе у кући болесника, учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите, обавља
консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Обавља и друге послове по налогу
руководиоца.
УСЛОВИ: високо образовање: завршен медицински факултет; положен стручни испит за звање доктора медицине;
лиценца за рад издата од надлежне коморе; возачка дозвола Б категорије. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом,
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту и оверену копију лиценце или решења о упису у именик коморе и копију возачке дозволе Б категорије.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа код Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: Дом здравља
„Даница и Коста Шамановић“, 34240 Кнић.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“
37230 Александровац
Др Милана Мирковића 6
тел. 037/3751-148

Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима
посла, за рад у Одељењу за здравствену
заштиту одраслог становништва, Одсек
здравствена станица Ратаје
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати
и посебне услове утврђене Правилником о организацији
и систематизацији послова Дома здравља „Др Добривоје
Гер. Поповић”. Посебни услови за заснивање радног односа су: високо образовање: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; положен стручни испит, лиценца. Заинтересовани
кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце Лекарске коморе Србије, фотокопију личне карте, уверење о држављанству, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. 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; уверење надлежног
суда да се против кандидата не води кривични поступак,
да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага, уверење надлежне полицијске станице да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи. Уколико изабрани кандидат не достави наведене податке, 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 ДЗ „Др Добривоје Гер. Поповић”. Рок за
подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања у службеном листу „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Оглас је објављен и на сајту Министарства
здравља, сајту и огласној табли Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“. Пријаве послати поштом на горена-
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ведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за радно место доктора медицине“ или предати лично преко писарнице ДЗ „Др Добривоје Гер. Поповић“, радним данима од 07 до 15 часова. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту
одраслих са кућним лечењем
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава и
следеће посебне услове: завршен медицински факултет
(звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме);
положен стручни испит; лиценца за рад; познавање рада
на рачунару; положен возачки испит. Кандидат уз пријаву
на оглас подноси следећу документацију: фотокопију
дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад –
лиценце издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију
личне карте; фотокопију возачке дозволе; кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и
са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

Доктор стоматологије
у Стоматолошкој служби
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава
и следеће посебне услове: завршен стоматолошки факултет (звање доктор стоматологије, VII/1 степен стручне
спреме); положен стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на рачунару; кратка биографија, са навођењем
степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата. Кандидат уз пријаву
на оглас подноси следећу документацију: фотокопију
дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад
– лиценце издате од надлежне коморе; фотокопију личне
карте; кратку биографију са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт
телефоном кандидата.

Здравствени сарадник – дипломирани
дефектолог логопед
у Служби за здравствену заштиту деце
са развојним саветовалиштем
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат треба да испуњава и
следеће посебне услове: завршен дефектолошки факултет (звање дипломирани дефектолог логопед, VII/1 степен стручне спреме); положен стручни испит; познавање
рада на рачунару; радно искуство у струци најмање годину
дана; положен возачки испит. Кандидат уз пријаву на оглас
подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о
завршеном факултету; фотокопију потврде о положеном
стручном испиту; доказ о стеченом радном стажу на пословима дипломираног дефектолога логопеда; фотокопију
личне карте; фотокопију возачке дозволе; кратку биографију са навођењем степена познавања рада на рачунару и
са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Српско-грчког пријатељства 17, Гроцка или непосредно у
канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома
здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без
потпуне документације неће се узимати у разматрање.
Како достављену документацију подносилаца молби на
објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора
бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани
конкурс биће објављена на огласној табли Дома здравља
Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадровској
служби Дома здравља Гроцка. Оглас је објављен и на сајту
Министарства здравља РС као и на сајту ДЗ Гроцка.

Национална служба
за запошљавање

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Медицински техничар – општег смера
на одређено време до
31. 03. 2021. године
2 извршиоца
Опис послова: Обавља све послове своје струке, а по налогу лекара. Стара се о благовременом пријему пацијената
на прегледе. Стара се да пре прегледа буде припремљен
здравствени картон пацијента, као и да сам пацијент буде
припремљен за преглед. Стара се о одржавању кућног
реда. Води уредно медицинску документацију. По завршеном прегледу одлаже здравствени картон. Ради на пословима давања ампулиране терапије и на пословима превијања. Учествује у кућном лечењу пацијената. У сарадњи
са лекаром учествује у хитном збрињавању пацијената.
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и услов: завршена средња медицинска школа – општи смер 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
завршеној средњој медицинској школи – општи смер, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци) или оверена фотокопија, уверење о држављанству (не
старије од шест месеци) или оверена фотокопија, уверење
да се против кандидата не води истрага, ни истражне
радње, нити се води кривични поступак по оптужници и
оптужном предлогу који није правноснажно окончан. Кандидат који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Није потребно претходно радно
искуство. Рок за подношење пријава је 8 (осам) 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, осим кандидата за радно место возача. Пријаву са
документацијом доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина
Пилота Миленка Павловића 13-15
тел. 014/3150-014

Референт за финансијскорачуноводствене послове
на одређено време од 12 месеци
(до добијања сагласности Министарства
за пријем у стални радни однос у
јединици за правно, економскофинансијске, техничке и сличне послове
Дома здравља Осечина)
УСЛОВИ: средње економско образовање. Потребна документација: пријава на оглас са кратком радном биографијом; оригинал или оверена копија дипломе о завршеном
средњем образовању – економски техничар, у трајању
од 4 године; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; уверење надлежне полицијске управе да
лице није осуђивано; уверење надлежног суда да се против
лица не води поступак; знање рада на рачунару. Послови и задаци: врши пријем, контролу и груписање улазне и
излазне документације и даје налог за финансијско задуживање; врши усаглашавање са главном књигом свих конта
за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања; води
прописане електронске евиденције и обавља електронска
плаћања; контролише евидентирање пословних промена у
пословним књигама и евиденцијама; прати и усаглашава
стање књига основних средстава и главне књиге; прати
измиривање обавеза по основу пореза на добит; учествује
у изради обрачуна пореза на додату вредност; израђује
месечне извештаје о документацији и одговоран је за
њихову тачност; ажурира податке у одговарајућим базама;
пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна; обавља пријем и контролу формалне исправности
књиговодствених исправа; обрађује, контира и припрема
документацију за књижење; помаже у књижењу основних
средстава; води динарску благајну и припрема документацију за подизање и уплату готовог новца у благајну; припрема документацију за новчане уплате и исплате; подиже
и уплаћује готовину са рачуна; контира и кљижи изводе;
ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца;
за свој рад одговоран је начелнику јединице. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати
који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити од значаја
за одлуку о пријему. Пријаве доставити на горе наведену
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Медицина
адресу, поштом или лично у правну службу, са напоменом:
„За конкурс“ и навести позицију за коју се конкурише. Ближе информације се могу добити на телефон: 014/3150-020.
Уз пријаву поднети доказе о испуњавању тражених услова.
Лични подаци кандидата користиће се само у сврху избора
за оглашено радно место.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“
СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830- 927

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од 3 месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи, очитану личну карту. Пријаве
кандидата које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим
и неће бити разматране. Контакт телефон: 018/830-927.
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама,
путем поште на адресу: Специјална болница за плућне
болести „Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за спремача“ или лично у просторијама болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицинска сестра – техничар
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рахабилитацију, на одређено време због
замене привремено одсутне запослене,
до повратка са боловања
Опис послова: врши прихватање и санитарну обраду новопримљеног болесника, планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и
стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; ради у сменама према
распореду који сачињава главна сестра одељења/одсека;
обавља медицинске мере код болесника у поступку неге,
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;
учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште
стање пацијента, прати промене психичког и соматског
стања болесника и своја запажања бележи у књигу дежурства, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; учествује у терапији радом и рекреацији болесника на одељењу као и у раду терапијске заједнице на
одељењу; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала, стара се о чувању, правилној употреби
и одржавању инвентара на одељењу; одлаже и уклања
медицински отпад на прописани начин; обавља послове
из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши
унос података у области здравствене статистике, води
евиденције, узима лабораторијски материјал); стара се о
благовременом сређивању медицинске докуменмтације
као и осталих података потребних за сачињавање месечних извештаја и изради фактура; непосредно је задужена за чување болесничких личних ствари и одеће који су
примљени на одељењу; одговорна је за чување тешких
болесника који су склони, а нарочито за оне болеснике за
којој је скренута пажња да су склони суицдним теденцијама или када се ради о врло тешким душевним или соматским болесницима, што јој је указано од старне начелника
одељења или главне одељењске сестре.
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера.
Кандидати су обавезни да доставе: пријаву са личном и
радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о школској спреми
(захтева се четворогодишње средње образовање медицинског смера); оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; доказ о радном искуству (захтева се најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању);
копију лиценце и фотокопију личне карте. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење.
ОСТАЛО: Рок за достављање пријаве кандидата је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Обавештење о избору кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана
доношења одлуке. Пријаве се достављају на горенаведену
адресу, са назнаком „За оглас за пријем у радни однос“, или
лично предати у Правну службу Специјалне болнице.

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

Оглас објављен 23. 12. 2020. године, у публикацији
„Послови“, поништава се у целости за радно место:
мајстор одржавања, у Служби за техничке послове,
на одређено време од 6 (шест) месеци, са пробним
радом од 3 (три) месеца.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Возач
на одређено време
до 31. 03. 2021. године
Опис послова: Обавља све вожње за потребе Дома здравља
укључујући и превоз пацијената на дијализу, као и хитан
превоз пацијената, задужује се возилом и одговара за његову исправност, одржава возило и отклања ситне кварове,
стара се о хигијени возила, води рачуна да у возилу постоји
сва потребна, законом прописана опрема, води рачуна о
регистрацији возила којим је задужен, обавља и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, најмање завршена осмогодишња школа, возачки испит Б и Ц
категорије, здравствена способност за послове професионалног возача. Уз пријаву, у којој је потребно навести за
које радно место се пријављујете треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, оверену фотокопију возачке дозволе, извод из МК рођених (не
старије од шест месеци) или оверена фотокопија, уверење
о држављанству (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија, уверење да се против кандидата не води
истрага, ни истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан, лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова професионалног возача.
С обзиром да се ради о радном месту возача санитетског
превоза неопходно је претходно радно искуство професионалног возача у трајању од најмање три године. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе
лекарско уверење. Пријаву са документацијом доставити
на адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза Милоша бб,
12374 Жабари.

ОПШТА БОЛНИЦА
26300 Вршац, Абрашевићева бб

Дипломирани фармацеут – специјалиста
медицинске биохемије
на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама (фармацеутски факултет), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, на основним студијама у трајању од најмање пет
година (фармацеутски факултет), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит; лиценца; диплома о положеном специјалистичком испиту. Кандидати подносе неоверене фотокопије:
пријаву на оглас са личном и радном биографијом са адресом и тачно наведеним радним местом за које кандидат
конкурише, контакт телефоном и имејл-адресом; диплому

о стеченом високом образовању; уверење о положеном
стручном испиту; одобрење за самосталан рад (лиценца
или решење о упису у именик коморе); диплому о положеном специјалистичком испиту; извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме). Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа. Оглас је
објављен и на огласној табли, веб-страници Опште болнице Вршац (www.obvrsac.com) и на веб-страници Министарства здравља РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Кандидати који се јаве на оглас могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.
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. Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, у писарници ОБ Вршац или путем препоручене поште на горенаведену адресу, са напоменом „Пријава на оглас за пријем
у радни однос на одређено време на 6 (месеци) за радно
место дипломираног фармацеута / специјалисту медицинске биохемије“.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Улица слобода бб
тел. 034/6312-306

Лекар опште медицине
на одређено време ради додатне
кадровске обезбеђености, због
повећаног обима посла, најдуже до краја
календарске године, ради обављања
послова доктора медицине у хитној
медицинској помоћи, у Одсеку за пријем
и обраду налога за хитне интервенције
Лекар опште медицине
на одређено време ради замене лекара
који су привремено одсутни са рада,
најдуже до 31. 03. 2021. године, ради
обављања послова лекара опште
медицине у екипи хитне медицинске
помоћи
2 извршиоца
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове
су општи услови за заснивање радног односа утврђени
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији послова
у Заводу. Посебни услови: VII/1 степен стручне спреме,
медицински факултет и положен стручни испит.
Опис послова: послови доктора медицине у хитној медицинској помоћи, у одсеку за пријем и обраду налога за
хитне интервенције и послови лекара опште медицине у
екипи хитне медицинске помоћи, у складу са Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији послова у
Заводу за хитну медицинску помоћ Крагујевац.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе следећа
документа, у оригиналу или овереној копији: диплому
медицинског факултета, уверење о положеном стручном
испиту, лиценцу или решење о упису у Лекарску комору
Србије, уверење о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако
је дошло до промене презимена кандидата), фотокопију
радне књижице или други доказ о радном искуству; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда), не старије од 6
месеци; уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице), не старије од 6 месеци; докази о додатном стручном образовању или оспособљености (уколико
их кандидат поседује); кратку биографију, са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом. Приликом заснивања
радног односа канадидат је дужан да достави лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним
ризиком према Акту о процени ризика. 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 Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет
презентацији Министарства здравља РС и интернет пре-
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зентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који се јаве на оглас,
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. По
завршетку конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве
се подносе лично или путем поште у затвореној коверти (препоручено) на адресу: Завод за хитну медицинску
помоћ Крагујевац, 34000 Крагујевац, Улица слобода бб,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
– радно место „Доктор медицине у хитној медицинској
помоћи, у Одсеку за пријем и обраду налога за хитне
интервенције” или „Лекар опште медицине у екипи ХМП“,
у зависности за које радно место кандидат конкурише.

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

Специјалиста интерне медицине
на одређено време
УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду. Посебни
услови: VII/2 степен стручне спреме: специјалиста интерне
медицине; положен стручни испит; положен специјалистички испит. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис или фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверен препис или фотокопију
уверења о положеном специјалистичком испиту; уверење
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене
заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на
оглас доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос”.
Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Књиговођа
на одређено време
УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду.
Посебни услови: IV или VI степен стручне спреме. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој/вишој
школи; уверење Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству
– најмање 1 година радног искуства у књиговодству
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
на оглас доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос“. Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Доктор медицине
на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит за звање доктора
медицине и поседовање лиценце или решења о упису у
комору. Потребна документација: пријава на конкурс са
биографијом, оверена фотокопија дипломе медицинског
факултета, оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту, оверена фотокопија лиценце, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не
може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије од 6 месеци). Рок за подношење
пријава је 8 (осам дана) од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документацијом доставити на адресу: Дом здравља
Кучево, Жике Поповића 48, 12240 Кучево, са назнаком
„Пријава на оглас за радно место ___________ редни
број__________“.

Посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
У БОСИЛЕГРАДУ
17540 Босилеград
Георги Димитров бб
тел. 017/877-106

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је лице стекло високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив диопломирани социјални радник и најмање 5 година
радног искуства у струци. Уз конкурсну документацију доставити: оверен препис дипломе о стручној спреми; уверење о
држављанству; доказ о радном искуству; уверење да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривични
поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад
у државним органима; програм рада за мандатни период.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на адресу: Центар за социјални рад
општине Босилеград, Георги Димитров бб, 17540 Босилеград
или лично предати у просторијама Центра.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
КНИЋ

социјална заштита и прописима донетим на основу закона. Пријаву на конкурс са документацијом којом се доказује
испуњење услова за заснивање радног односа доставити у
року од 8 дана од дана објављивања на горенаведену адресу.

Индустрија и грађевинарство
„MARKO TRANS CARGO“
DOO BEOGRAD
тел. 065/8400-901
e-mail: office@markotc.com

Грађевински техничар
2 извршиоца
Опис послова: темељно планирање градње; бирање прикладног земљишта; праћење законске регулативе; припрема градилишта за почетак радова; обележавање земљишта
за извођење радова; одређивање динамике и редоследа
извођења; радова; координација и распоред радника на градилиштима; ангажовање механизације и пратеће опреме;
свакодневна организација и контрола извршења послова;
води грађевинске дневнике, обрачунских листова, инспекцијских књига и друге документације; спроводи процедуре
ИМС-а; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
За свој рад одговоран је руководиоцу сектора изградње и
директору Друштва.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевинске струке;
потребно радно искуство 12 месеци у области нискоградње
и хидроградње; знање рада на рачунару (Word, Excel,
AutoCad, Интернет).

34240 Кнић
Кнић бб
тел. 034/510-139

Грађевински инжењер
2 извршиоца

Директор
за мандатни период од четири године

Опис послова: прати законску регулативу из области грађевинарства; води и оптимизује грађевинске пројекте; израђује
планове и извештаје; планира приступне и градилишне
путеве; врши надзор на градилиштима, даје упуства за
рад; врши контролу изведених радова; преузима додељене уговоре и пројектне документације; израђује динамички
план извођења радова; води грађевинске дневнике, обрачунских листова, инспекцијских књига и друге документације; врши надзор над квалитетом и динамиком радова
ангажованих коопераната; контролу прихода и расхода
над додељеним уговорима; спроводи процедуре ИМС-а;
обавља друге послове по налогу руководиоца. За свој рад
одговоран је руководиоцу сектора изградње и директору
Друштва.

УСЛОВИ: На основу чл. 124 став 1 Закона о социјалној
заштити („Сл. гл. РС”, бр. 24/211), за директора центра за
социјални рад може бити именовано лице које испуњава
следеће услове: да има држављанство Републике Србије,
да је стекло високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и
социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник; да има најмање 5 година радног искуства
у струци. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави следећу персоналну документацију: биографију, оверену фотокопију дипломе, програм рада установе за мандатни
период за који се врши избор, уверење о радном стажу у
струци, уверење о држављанству и уверење суда да није
под истрагом и да није кривично гоњен. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са
назнаком „Конкурс за избор и именовање директора”.

ИЗМЕНА ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
11420 Смедеревска Паланка
Иве Бајазита 14а

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 10.12.2020.
године, за радно место: стручни сарадник на пословима социјалног рада, мења се у петој алинеји, тако да
уместо: „VII/1 степен стручне спреме“, треба да стоји:
„на основним студијама првог степена (академске
студије од 240 ЕСПБ) 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.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 127
тел. 012/250-307

Водитељ случаја
УСЛОВИ: 1. кратка биографија, 2. диплома о завршеном високом образовању струке, дипл.социјални радник, 3. знање
рада на рачунару, 4. уверење о држављанству, 5. лиценца
за обављање послова у складу са законом којим се уређује

УСЛОВИ: VI или VII ниво квалификација, грађевинске струке,
смер – нискоградња или хидроградња; пожељно радно искуство у области нискоградње и хидроградње; знање рада на
рачунару (Word, Excel, AutoCad, Интернет); пожељно поседовање лиценце 410, 412, 413 или 414.

Руководилац сервиса
Опис послова: руководи и организује рад у сервису за
одржавање возила и грађевинске механизације; стара
се да се сва возила и радне машине одржавају у исправном стању; организује и контролише рад запослених по
радним задацима у сервису и организује њихов теренски
рад; врши контролу пријављених кварова и организује
поправку; води прописану радионичку документацију;
испоставља захтев за набавку резервних делова, алата и
других потрепштина за несметано функционисање рада
у сервису; израђује план превентивног одржавања и
контролу спровођења истог; контактира екстерне извршиоце услуга, за све послове који се не могу самостално
реализовати у сервису; уводи у посао и обучава за рад
све новозапослене у сервис; врши контролу спровођења
мера безбедности и заштите на раду запослених у сервису; спроводи процедура ИМС-а; спроводи и контролише мере за заштиту животне средине; обавља и друге
послове по налогу директора Друштва. За свој рад одговоран је директору Друштва.
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, машинске струке;
потребно радно искуство минимум 12 месеци у пословима
одржавања возног парка, камиона, грађевинске механизације
и слично; знање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет).
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју радну биографију могу доставити на мејл: office@markotc.com, могу да
се јаве лично у просторије послодавца, адреса у Крагујевцу, Саве Ковачевића бб или на контакт телефон: 065/8400-901, сваког радног дана од 08 до 16 часова, најкасније
до 05.02.2021. године.
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Култура и информисање
ДОМ КУЛТУРЕ „3. ОКТОБАР“
Ковачица

Наука и образовање

изабрани могу захтевати повраћај документације. Контакт
телефон: 064/104-2859, Градска библиотека „Божидар
Кнежевић”, Уб, тел. 014/411-602, звати од 08.00 до 12.00
часова.

Наука и образовање

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

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14) испуњавају следеће услове: високошколско образовање и најмање 5 година радног искуства. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе: извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), доказ о стручној спреми,
доказ о радном искуству, доказ да кандидат није осуђиван
за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност установе, план развоја и програм рада установе који намеравају да остваре у циљу развоја установе.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у
року од 10 дана од дана објављивања јавног конкурса,
Управном одбору Дома културе „3. октобар“, са назнаком
да се ради о пријави на конкурс, путем поште на адресу: Маршала Тита 46, Ковачица, у затвореним ковертама.
Неблаговремене и неразумљиве пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће
одбацити.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“

14210 Уб, Краља Петра Првог Ослободиоца 29
тел. 014/411-602

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
УСЛОВИ: За заснивање радног односа за тражено радон
место важе општи услови утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017). Поред општих
услова утврђени су и посебни услови из Правилника о организацији и систематизацији послова у Градској библиотеци
„Божидар Кнежевић“, Уб, број 81/18 од 28. 08. 2018. године
и то: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 09. 2005.
године; познавање рада на рачунару; возачка дозвола Б
категорије; пожељно знање енглеског језика. Уз пријаву
се подносе неоверене фотокопије следећих докумената: диплома о завршеном високом образовању – звање
дипломирани економиста; лична и радна биографија са
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом; фотокопија личне карте; извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме); потврда о радном искусту
за посао на који се пријављује у трајању од најмање 12
месеци (познавање буџетског рачуноводства и коришћења
пратећих софтвера). 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. Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; уверење суда да се против кандидата не води
кривични поступак, не старије од 6 месеци; уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије од 6
месеци; оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању, звање дипломирани економиста. Уколико
изабрани кандидат не достави горе наведена документа
у року од најдуже 8 дана, са њим се неће засновати радни однос. У том случају вршиће се поновни избор из реда
кандидата који су конкурисали за то радно место. Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних информација и провере
знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.
Пријаве са обавезном назнаком „За радно место дипломирани економиста – не отварати“, могу се послати поштом
на адресу: Градска библиотека „Божидар Кнежевић”, Уб,
Краља Петра Првог Ослободиоца 29, 14210 Уб или доставити лично у Градску библиотеку „Божидар Кнежевић”, Уб
на исту адресу, од 7.00 до 15.00 часова. Одлука о избору
кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору
кандидата биће објављено на веб-страници Градске библиотеке „Божидар Кнежевић”, Уб. Кандидати који не буду
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2. Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област Правна
историја – предмет Римско приватно
право
на одређено време од 5 година

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.

3. Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област Правна
историја – предмети Упоредна правна
традиција и Реторика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су чланом 74 став 8 и чланом 75 став 4 Закона
о високом образовању („Службени гласник РС” број 88/17,
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др. закон) и чл. 112
и 115 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

4. Наставник у звању ванредног
професора за Грађанскоправну ужу
научну област – предмет Породично
право
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали
услови утврђени су чланом 74 став 8 и чланом 75 став 4
Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др. закон)
и чл. 112 и 115 Статута Правног факултета Универзитета
у Београду.

5. Сарадник ван радног односа
(демонстратор) за ужу научну област
Кривично право – предмет Кривично
право
на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен степен стручне спреме (НОКС), студент мастер академских студија, односно докторских академских студија у области правних наука, односно других
одговарајућих наука, који је претходне нивое студија завршио са укупном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад. Овај као и остали услови утврђени су
чланом 117 став 3 Статута Правног факултета Универзитета
у Београду и Правилником о условима, начину и поступку
избора демонстратора Правног факултета Универзитета у
Београду, 01-број: 2147/1 од 25.09.2012. године.

Б е о г ра д
ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ
Београд, Булевар уметности 20

Руководилац послова за односе са
јавношћу и маркетинг
пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: дипломирани позоришни и радио продуцент
ФДУ, дипломирани организатор сценских и културно-уметничких делатности ФДУ или мастер менаџер културе и
медија ФДУ; радно искуство најмање 5 година; посебни
услови: искуство у развоју и управљању комерцијалним и
пројектима из области образовања, културе, уметности и
медија; искуство у сарадњи са привредним организацијама
и државном управом; искуство у управљању међународним уметничким и научно-образовним пројектима; знање
рада на рачунару, знање страног језика. Напомена: учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на
конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију. Избор се врши према Правилнику о раду Факултета
драмских уметности у Београду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Булевар краља Алксандра 67

1. Наставник у звању редовног
професора за Пословноправну ужу
научну област – предмет Право
осигурања
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су чланом 74 став 10 и чланом 75 став 5 Закона
о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др. закон) и чл. 112
и 115 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у
трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, три године
радног искуства, познавање рада на рачунару. Уз пријаву
са биографским подацима кандидати треба да приложе:
фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој школској спреми, фотокопију уверења о држављанству Републике Србије – оригинале на увид. Рок за пријављивање кандидата на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Служби за
опште послове – пријава на конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„Др СИМА МИЛОШЕВИЋ”
Земун, Капетана Радича Петровића 26

Возач возила Б категорије – возач
доставних возила
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање, средња саобраћајна или друга техничка школа, школа за КВ раднике
саобраћајне, машинско-металске струке, без обзира на радно искуство; положен испит за возача Б категорије; да кандидат 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 и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе 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
оверена фотокопија; 4. уверење полицијске управе, не
старије од шест месеци, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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; ако се доставља фотокопија уверења, мора
бити оверена; 5. оверену фотокопију возачке дозволе; 6.
биографију са контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта / боравишта). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу Предшколске установе „Др
Сима Милошевић” – Земун, Капетана Радича Петровића 26,
Земун, за назнаком „За конкурс – за радно место возача”.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

Помоћни радник – помоћни транспортни
радник
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање, без обзира на радно искуство; да кандидат 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 и језик на којем остварује образовно–васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву
на конкурс који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 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 оверена фотокопија; 4.
уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
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браћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена; 5. биографију са контакт
подацима (телефон, адреса пребивалишта / боравишта).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве
на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу Предшколске установе „Др Сима Милошевић” – Земун,
Капетана Радича Петровића 26, Земун, за назнаком „За
конкурс – за радно место помоћни радник – помоћни транспортни радник”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

Кувар
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање, средња угоститељско–туристичка школа, школа за КВ куваре, кулинарски техничар, кувар; да кандидат 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат доставља:
1. оверену фотокопију дипломе 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 оверена фотокопија; 4.
уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена; 5. биографију са контакт
подацима (телефон, адреса пребивалишта/боравишта).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве
на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу Предшколске установе „Др Сима Милошевић” – Земун,
Капетана Радича Петровића 26, Земун, за назнаком „За
конкурс – за радно место кувара”. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Помоћни кувар – помоћни
радник у кухињи
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање, без обзира на радно искуство; да кандидат 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву
на конкурс који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 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 ста-

рије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија;
4. уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; ако
се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена; 5.
биографију са контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта / боравишта). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу Предшколске Установе „Др
Сима Милошевић” – Земун, Капетана Радича Петровића 26,
Земун, за назнаком „За конкурс – за радно место помоћни
кувар – помоћни радник у кухињи”. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Спремачица
17 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање, без обзира на радно искуство; да кандидат 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву
на конкурс који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 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 оверена фотокопија; 4.
уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена; 5. биографију са контакт
подацима (телефон, адреса пребивалишта / боравишта).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве
на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу Предшколске установе „Др Сима Милошевић” – Земун,
Капетана Радича Петровића 26, Земун, за назнаком „За
конкурс – за радно место спремачице”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
књиговођа робно-материјалног
књиговодства у централном магацину
УСЛОВИ: средње образовање, 4. степен стручне спреме (4.
ниво квалификације), 1 година радног искуства у струци;
да кандидат 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
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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. Кандидат попуњава пријавни формулар
за пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат доставља:
1. оверену фотокопију дипломе 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 оверена фотокопија; 4.
уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена; 5. биографију са контакт
подацима (телефон, адреса пребивалишта / боравишта).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве
на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу Предшколске установе „Др Сима Милошевић” – Земун,
Капетана Радича Петровића 26, Земун, за назнаком „За
конкурс – за радно место референт за финансијско–рачуноводствене послове”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Секретар установе
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена или високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године у области правних наука, дипломирани правник – мастер или дипломирани правник; дозвола за рад секретара
(лиценца за секретара) или положен стручни испит за
секретара, правосудни или стручни испит за запослене у
органима државне управе или државни стручни испит; 3
године радног искуства у струци; да кандидат 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на
конкурс који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену
фотокопију дипломе 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 оверена фотокопија; 4. уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; ако се
доставља фотокопија уверења, мора бити оверена; 5. оверену фотокопију дозволе за рад секретара, правосудног
или државног стручног испита; 6. биографију са контакт
подацима (телефон, адреса пребивалишта / боравишта).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве
на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана

18

| Број 916 | 13.01.2021.

Наука и образовање

објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу Предшколске установе „Др Сима Милошевић” – Земун,
Капетана Радича Петровића 26, Земун, за назнаком „За
конкурс – за радно место секретар установе”. Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.

Медицинска сестра – васпитач
15 извршилаца
УСЛОВИ: средње образовање, средња медицинска школа,
образовни профил: медицинска сестра – васпитач; да кандидат 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 и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Обавезно
полагање испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни
формулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат доставља:
1. оверену фотокопију дипломе 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 оверена фотокопија; 4.
уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена; 5. биографију са контакт
подацима (телефон, адреса пребивалишта / боравишта).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве
на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу Предшколске установе „Др Сима Милошевић” – Земун,
Капетана Радича Петровића 26, Земун, за назнаком „За
конкурс – за радно место медицинска сестра васпитач”.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

Васпитач
20 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитаче, високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) и специјалистичке струковне студије по прописима који су уређивали високо образовање
у периоду од 10.09.2005. године до 04.10.2017. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање; да кандидат 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Обавезно полагање испита
за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар за
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе 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
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена; 5. биографију са контакт
подацима (телефон, адреса пребивалишта / боравишта).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”,
на адресу Предшколске установе „Др Сима Милошевић” –
Земун, Капетана Радича Петровића 26, Земун, за назнаком
„За конкурс – за радно место васпитача”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „СКАДАРЛИЈА”
11000 Београд, Француска 26
тел. 011/7247-445

Библиотекар
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2007, 27/2018 – др.
закон и 10/2019): 1. одговарајуће образовање у складу
са Закона и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/19): дипломирани библиотекар – информатичар, професор, односно
дипломирани филолог језика и књижевности, професор,
односно дипломирани филолог за општу књижевност
са теоријом књижевности, професор разредне наставе,
професор језика и књижевности и језика – смер за библиотекарство, професор односно дипломирани филолог
књижевности и језика, професор српскохрватског језика
и југословенске књижевности, професор српског језика
и књижевности, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, професор односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност, мастер
библиотекар – информатичар, мастер филолог, мастер
професор језика и књижевности, професор југословенске књижевности, дипломирани компаративиста и библиотекар; 2. психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и другоих добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу уз пријаву
на конкурс: попуњен пријавни формулар који се преузима
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; потписана пријава са биографијом; оригинал или оверена фотокопија дипломе о
стеченом образовању, односно уверења, ако диплома
није издата; оверена копија дипломе или уверења о стеченом звању мастер (уколико није издата диплома); оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству, не старије од шест месеци; уверење о
неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система обраовања и васпитања, не
старије од шест месеци; доказ о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад са децом и ученицима
(уколико кандидат није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високо школске установе). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) прибавља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Тестирање кандидата који
уђу у ужи избор, у погледу психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, организује школа код
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БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО”

11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/3221-815

Наставник играчких предмета са
одељењским старешинством - наставник
народне игре (главни предмет)
УСЛОВИ: Општи услови: прописани чланом 24 став 1
Закона о раду и услови из чл. 139, 140, 141 и 154 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то:
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука
(мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 бодовима; држављанство РС; 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; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; знање српског језика – за кандидате који образовање нису стекли
на српском језику. Посебни услови: у складу са чланом 11
став 6 тачка 8 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Култура, уметност и
јавно информисање („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019 и 14/2020), кандидат
мора да има најмање средње балетско образовање или да
је у току студија савладао програм Етнокореологије. Кандидати су дужни да приложе: пријаву на конкурс – пријавни
формулар преузет и попуњен са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, кратку
биографију – CV, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању за оне који су дипломирали пре 10. септембра 2005. године, оригинал или оверену фотокопију дипломе о средњем балетском образовању,
одговарајући образовни профил, као и доказ о најмање 10
година играчке праксе, односно педагошког рада, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању и оверену фотокопију додатка дипломе за
оне који су дипломирали после 10. септембра 2005. године; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
звању мастер, доказ да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (уколико га поседују, у оригиналу или овереној фотокопији), оригинал или оверену фотокопију уверења о стеченој лиценци (уколико је поседују),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), уверење о држављанству, не старије од 6
месеци од дана издавања (оригинал или оверена фотокопија), уверење да нису правоснажном пресудом осуђивани
за кривично дело утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, издато од
надлежне полицијске управе, не старије 6 месеци од дана
издавања (оригинал или оверена фотокопија), уверење
да у односу на њих није утврђено дискриминаторно понашање, издато од надлежног органа, не старије од 6 месе-

Бесплатна публикација о запошљавању

ци од дана издавања (оригинал или оверена фотокопија),
доказ о знању српског језика и језика на којем остварују
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није завршио
школовање на српском језику). Све фотокопије морају
бити оверене од стране јавног бележника у складу са Законом о јавном бележништву („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011,
85/2012, 19/2013, 55/2014 – др. закон, 93/2014 – др. закон,
121/2014, 6/2015 и 106/2015), сва документа и потврде
морају бити оверене искључиво у сврху заснивања радног
односа и послате у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. У супротном документација ће се сматрати непотпуном и неблаговременом и неће бити узета у разматрање.
За све кандидате који испуњавају законски услов, обавезна
је претходна провера радне способности – аудиција, пред
комисијом Балетске школе „Лујо Давичо”, а о термину провере кандидати ће бити накнадно обавештени. Пријаве се
достављају на наведену адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

Конкурс објављен 30.12.2020. године у публикацији
“Послови”, поништава се за радна места:
• ванредни професор за ужу научну област Економска
политика и развој, на одређено време од 5 година и
• доцент за ужу научну област Статистика и математика, са 30% радног времена, на одређено време од
5 година.
У осталом делу текст конкурса остаје непромењен.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
Земун, Првомајска 79

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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), потребно је
да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образовање
прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020); 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака
1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс и саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
потребно је да кандидати доставе школи следећу документацију: радну биографију (CV); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању
прописаном чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020);
оригинал уверење да нису осуђивани за кривична дела
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (не старије
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-

ци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (на прописаном обрасцу, са холограмом, не
старије од 6 месеци). Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, кандидат доставља доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. 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 наведене листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису
приложени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се
прикупљају у току конкурсног поступка биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са потребном
документацијом, односно доказима о испуњавању услова,
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу ОШ „Петар Кочић”, Првомајска 79, 11080 Земун,
са назнаком „За конкурс за наставника енглеског језика за
100% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана“, поштом или лично у
секретаријату школе. Све додатне информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, радним данима, на
број телефона: 011/2196-149.

Наставник физике
за 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
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), потребно је
да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образовање
прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020); 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака
1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс и саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
потребно је да кандидати доставе школи следећу документацију: радну биографију (CV); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању
прописаном чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020); оригинал уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (на прописаном обрасцу, са холограмом, не
старије од 6 месеци). Уколико кандидат није стекао образо-
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вање на српском језику, кандидат доставља доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. 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 наведене листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису
приложени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се
прикупљају у току конкурсног поступка биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са потребном
документацијом, односно доказима о испуњавању услова,
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу ОШ „Петар Кочић”, Првомајска 79, 11080 Земун,
са назнаком „За конкурс за наставника физике, за 90%
радног времена, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана”, поштом или лично у секретаријату школе. Све додатне информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, радним данима, на број телефона: 011/2196-149.

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

Доцент за ужу научну област Општа
филозофија
на одређено време од пет година,
предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања Етика
Доцент за ужу научну област
Социологија
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира, способност
за наставни рад. Поред општих услова кандидати треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија
са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе,
списак објављених радова и остала пратећа документација), доставити на наведену адресу Факултета, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО”

11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/3221-815

Наставник играчких предмета са
одељењским старешинством – наставник
класичног балета
5 извршилаца
Наставник играчких предмета –
наставник репертоара класичног балета
Корепетитор
5 извршилаца на одсецима: Класичан
балет и Савремена игра, од којих
се послови 1 извршиоца обављају у
издвојеном одељењу у Крагујевцу и
под истим условима за радно место
корепетитора - 1 извршилац на одсеку
Народна игра
УСЛОВИ: прописани чланом 24 став 1 Закона о раду и
услови из чл. 139, 140, 141 и 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), услови предвиђени
Правилником о степену и врсти образовања наставника
у основној балетској школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 18/2013, 7/2020 и 8/2020), као
и услови предвиђени Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
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наставника у стручним и уметничким школама у подручју
рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017,
9/2019 и 14/2020) и то да имају: одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
(мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
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 бодовима, држављанство
РС; 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; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; знање српског језика
– за кандидате који образовање нису стекли на српском
језику. Кандидати су дужни да приложе: пријаву за конкурс – пријавни формулар преузет и попуњен са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, кратку биографију – CV, оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању за
оне који су дипломирали пре 10. септембра 2005. године, оригинал или оверену фотокопију дипломе о средњем
балетском образовању, одговарајући образовни профил,
као и доказ о најмање 10 година играчке праксе, односно педагошког рада (овај услов се односи само на радно
место под 1 и 2), оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању и оверену фотокопију
додатка дипломе за оне који су дипломирали после 10.
септембра 2005. године, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом звању мастер, доказ да су стекли
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (уколико
га поседују), оригинал или оверену фотокопију уверења
о стеченој лиценци (уколико је поседују), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци од дана издавања, уверење
да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривично
дело утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, од надлежне полицијске управе, не старије од 6 месеци од дана издавања
(оригинал или оверена фотокопија), уверење да у односу на њих није утврђено дискриминаторно понашање, од
надлежног органа, не старије од 6 месеци од дана издавања (оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању
српског језика и језика на којем остварују образовно-васпитни рад (уколико кандидат није завршио школовање на
српском језику). За све кандидате који испуњавају законске услове за радна места под 1, 2 и 3, обавезна је претходна провера радне способности – аудиција, пред комисијом Балетске школе „Лујо Давичо“, а о термину провере
кандидати ће бити накнадно обавештени. Посебни услови
за радна места 1 и 2: у складу са чланом 11 став 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Култура, уметност и јавно информисање
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015,
11/2016, 2/2017, 9/2019 и 14/2020), као и у складу са чланом 2 став 1 тачка 1 и став 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним и уметничким школама у подручју
рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017,
9/2019 и 14/2020), кандидат мора да има најмање средње
балетско образовање, образовни профил – играч класичног балета и 10 година играчке праксе, односно педагошког рада.

Штимер музичких
инструмената – клавирштимер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме музичке струке, 5 година радног искуства на одговарајућим пословима. Општи
услови прописани чланом 24 став 1 Закона о раду, услов
из члана 22 Правилника о организацији и систематизацији
радних места у Балетској школи „Лујо Давичо”, затим услов
из Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и
другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“,
бр. 81/17, 6/18, 43/18), који се односи на стручну спрему/
образовање, као и услови из члана 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то да
кандидат: 1. има одговарајуће образовање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да приложе: пријаву на конкурс – пријавни формулар преузет и попуњен са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,
кратку биографију – CV, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о средњем музичком образовању, одговарајући
образовни профил, као и оригинал или оверену фотокопију
доказа о 5 година радног искуства на одговарајућим пословима, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству, не старије од
6 месеци од дана издавања (оригинал или оверена фотокопија), уверење да нису правоснажном пресудом осуђивани
за кривично дело утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, издато од
надлежне полицијске управе, не старије 6 месеци од дана
издавања (оригинал или оверена фотокопија), уверење
да у односу на њих није утврђено дискриминаторно понашање, издато од надлежног органа, не старије од 6 месеци од дана издавања (оригинал или оверена фотокопија),
доказ о знању српског језика и језика на којем остварују
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није завршио
школовање на српском језику).
ОСТАЛО: Све фотокопије морају бити оверене од стране
јавног бележника у складу са Законом о јавном бележништву („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013,
55/2014 – др. закон, 93/2014 – др. закон, 121/2014, 6/2015
и 106/2015), сва документа и потврде морају бити оверене
искључиво у сврху заснивања радног односа и послате у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на наведену
адресу школе. У супротном, документација ће се сматрати
непотпуном и неблаговременом и неће бити узета у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“
11080 Земун, Призренска 37

Наставник физичког и здравственог
васпитања
у посебним условима
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
– одлука УС, 95/18 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуни услове у складу са чланом 139 ст. 1 тачке 1,
2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони,
10/19, 6/20) и то: 1) одговарајуће образовање из чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19,
6/20) и то: 1) да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије): (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог
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степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има степен и
врсту образовања у складу Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 17/2018,
6/2020) за ово радно место; обавезно образовање лица из
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони,
10/19, 6/20) је образовање из 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. Наставник који је у току студија положио испит из
педагогије и психологије или стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20).
Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20), обавезан
је да га стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов полагања испита за
лиценцу. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Посебни услови рада: у
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.
Докази о испуњености услова под 1, 3, 4 и 5 су саставни део
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и техонолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс 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); оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању,
кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену фотокопију дипломе
или уверења основних студија / студија првог степена (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, не
старији од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за напред наведена кривична
дела – извод из казнене евиденције прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
копија). Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад – српски језик, у обавези су да
доставе само они кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика. Лекарско уверење, којим се потврђује да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, подноси се пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи kонкурсна комисија коју именује директор школе. Пре
доношења одлуке о избору, кандидати који су изабрани у
ужи избор (кандидати који испуњавају услове конкурса:
кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази) упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака, у року од 8 дана,
о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне које су навели у пријавама. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријавни формулар са документацијом доставити лично у секретаријат школе или слати препорученом
поштом на адресу: Призренска 37, Земун. Документа се
по окончању конкурса не враћају кандидатима. Оверена
фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која
се оверава 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 основ-
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них судова, односно општинским управама као повереним пословима. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
односно пријаве које не садрже сва документа која су
предвиђена овим конкурсом, неће се разматрати. Непотпуне и неблаговремене пријаве, односно пријаве које не
садрже сва документа која су предвиђена овим конкурсом, неће се разматрати. Потпуном пријавом сматраће се
она пријава која у прилогу садржи сва документа којима
кандидат доказује да испуњава услове наведене у конкурсу. Лице које достави неоверене фотокопије сматраће се
да је доставило непотпуну документацију. Благовременом
пријавом сматраће се она пријава која је предата у року
утврђеном конкурсом. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

Наставник предметне наставе у
посебним условима – ликовна култура
за 75% радног ангажовања
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
– одлука УС, 95/18 – аутетентично тумачење), кандидат
треба да испуни услове у складу са чланом 139 ст. 1 тачке
1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони,
10/19, 6/20) и то: 1) одговарајуће образовање из чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19,
6/20) и то: 1) да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије):
(1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има степен и врсту образовања у складу Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС
– Просветни гласник“, бр. 17/2018, 6/2020) за ово радно
место; обавезно образовање лица из члана 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20) је образовање из 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. Наставник који је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20).
Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20), обавезан
је да га стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов полагања испита за
лиценцу. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Посебни
услови рада: у школи за ученике са сметњама у развоју и
инвалидитетом. Докази о испуњености услова под 1), 3),
4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и техонолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс 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); оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који
има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену фотокопију дипломе или уверења
основних студија / студија првог степена (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених, не старији од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за напред наведена кривична дела, извод из
казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске управе, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија). Доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, у обавези су да доставе само они
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика.
Лекарско уверење, којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, подноси се пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Пре доношења одлуке о
избору, кандидати који су изабрани у ужи избор (кандидати
који испуњавају услове конкурса: кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази) упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, у року од 8 дана, о чему ће кандидати бити
обавештени на контакт телефоне које су навели у пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријавни формулар
са документацијом доставити лично у секретаријат школе
или слати препорученом поштом на адресу: Призренска 37,
Земун. Документа се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава 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 повереним пословима. Непотпуне и неблаговремене
пријаве, односно пријаве које не садрже сва документа која
су предвиђена овим конкурсом, неће се разматрати. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи сва документа којима кандидат доказује да испуњава
услове наведене у конкурсу. Лице које достави неоверене
фотокопије сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

Наставник предметне наставе у
посебним условима – музичка култура
за 80% радног ангажовања
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС, 95/18 – аутетентично тумачење), кандидат треба да
испуни услове у складу са чланом 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и
5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20) и
то: 1) одговарајуће образовање из чл. 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др.закони, 10/19, 6/20) и то: 1) да
је стекао високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; да има степен и врсту образовања у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018, 6/2020) за ово радно
место; обавезно образовање лица из члана 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20) је обра-

13.01.2021. | Број 916 |

21

Наука и образовање
зовање 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. Наставник који је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20).
Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20), обавезан
је да га стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов полагања испита за
лиценцу. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Посебни услови рада: у школи
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Докази о испуњености услова под 1, 3, 4 и 5 су саставни део
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и техонолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс 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); оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању,
кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену фотокопију
дипломе или уверења основних студија / студија првог
степена (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених, не старији од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија), кандидати достављају уз пријаву;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија), кандидати достављају уз
пријаву; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за напред наведена кривична дела, извод из
казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија)
- кандидати достављају уз пријаву. Доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
– српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика.
Лекарско уверење, којим се потврђује да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, подноси се пре закључења уговора
о раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који су изабрани у ужи
избор (кандидати који испуњавају услове конкурса: кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази) упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, у року од
8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт
телефоне које су навели у пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријавни формулар са документацијом доставити лично у секретаријат школе или слати
препорученом поштом на адресу: Призренска 37, Земун.
Документа се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног
документа која се оверава 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 повереним пословима. Непотпуне и неблаговремене пријаве, односно пријаве које не садрже сва
документа која су предвиђена овим конкурсом се неће
разматрати. Потпуном пријавом сматраће се она пријава која у прилогу садржи сва документа којима канди-
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дат доказује да испуњава услове наведене у конкурсу.
Лице које достави неоверене фотокопије сматраће се да
је доставило непотпуну документацију. Благовременом
пријавом сматраће се она пријава која је предата у року
утврђеном конкурсом. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 069/1515-600

се достављају у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс
за директора“, препорученом пошиљком или лично на горе
наведену адресу. Сва потребна обавештења о конкурсу
могу се добити на број телефона: 069/151-5600.

3. Професор (наставник) предметне
наставе – историја
за 50% радног времена

26. Стручни сарадник – руководилац
службе рачуноводства
(дипл. ек.)

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

4. Професор (наставник) предметне
наставе – географија
за 50% радног времена

27. Стручни сарадник – сарадник у
служби рачуноводства
(дипл. ек)

5. Професор (наставник) предметне
наставе – биологија
за 50% радног времена

28. Стручни сарадник – руководилац
службе администрације

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

Ванредни професор за ужу научну
област Економска политика и развој
на одређено време од 5 година

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора установе треба да
испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/2019 – даље Закон).
Кандидат треба да има: 1. одговарајуће образовање прописано чл. 139 и 140 став 1 и 2 ЗОСОВ за васпитача и
стручног сарадника; 2. дозволу за рад (лиценцу); 3. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4. обуку и положен испит за директора
установе (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност); 5. држављанство Републике
Србије; 6. знање српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 7. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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; 8. најмање 8 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања. Дужност
директора установе може да обавља лице које испуњава
услове прописане чл. 139 и које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања. Докази о испуњености услова
под 1), 2), 4), 5), 6), 7) и 8) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 3) прибавља се пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву на конкурс кандидат доставља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старије од 6 месеци); оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора
установе (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од 2 године од дана
ступања на дужност); потврду о радном стажу у области
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег
образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) из надлежне службе Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника),
ако га поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност директора
установе); лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци); биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора
установе. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве

УСЛОВИ: услови су прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету, које је донео Национални
савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду и општим
актима Универзитета у Београду – Економског факултета, којима се уређују услови и поступак за стицање звања
наставника. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области
националне економије, у оквиру уже научне области.

6. Професор (наставник) предметне
наставе – физика
за 50% радног времена

30. Стручни сарадник – библиотекар

7. Професор (наставник) предметне
наставе – хемија
за 50% радног времена

32. Возач
2 извршиоца

8. Професор (наставник) предметне
наставе – музичка култура
за 50% радног времена

Доцент за ужу научну област Статистика
и математика
са 30% радног времена, на одређено
време од 5 година

9. Професор (наставник) предметне
наставе – физичко и здравствено
васпитање
за 50% радног времена

УСЛОВИ: услови су прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету, које је донео Национални
савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Одлуком
Универзитета у Београду којом се уређује поступак и оцена
приступног предавања високошколске установе и општим
актима Универзитета у Београду – Економског факултета којима се уређују услови и поступак за стицање звања
наставника и поступак и оцена приступног предавања.
Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и
наставничка оријентација кандидата у области актуарства,
у оквиру уже научне области.

10. Професор (наставник) предметне
наставе – ликовна култура
за 50% радног времена

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да у пријави назначе своју
научно-истраживачку и наставничку оријентацију. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и
прилозима: биографија, библиографија (списак радова и
радови), копије диплома, копија уверења о држављанству,
достављају се на горе наведену адресу, соба 139, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

УСТАНОВА У ОСНИВАЊУ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
„SOPOT HILL“
Сопот, Београд
Љубе Давидовића 12

У циљу стварања услова за оснивање – верификацију и
регистрацију и почетак рада националне, приватне установе са својством правног лица, која ће обављати делатност кроз остваривање програма различитих нивоа редовног образовања и васпитања ученика, и то ученика
основне школе (кроз први циклус образовања и васпитања
који обухвата I–IV разред, за које се организује разредна
настава и предметна настава, у складу са наставним планом и програмом и школским програмом, и кроз други
циклус образовања и васпитања који обухвата V–VIII разред, за које се организује предметна настава, у складу са
наставним планом и програмом и школским програмом),
укључујући и припремни предшколски програм, и ученика
средње школе у домену делатности гимназије општег смера, оглашава се потреба за ангажовањем следећих кадровских капацитета – наставног и ненаставног особља:
НАСТАВНО ОСОБЉЕ

1. Професор (наставник) предметне
наставе – српски језик и књижевност
1 извршилац за 50% радног времена и 1
извршилац за 100% радног времена
2 извршиоца
2. Професор (наставник) предметне
наставе – математика
1 извршилац за 50% радног времена и 1
извршилац за 100% радног времена
2 извршиоца
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29. Медицински радник

11. Професор (наставник) предметне
наставе – верска настава
за 50% радног времена
12. Професор (наставник) Устава и права
грађана
за 50% радног времена
13. Професор (наставник) предметне
наставе – информатика и рачунарство
за 50% радног времена
14. Професор (наставник) предметне
наставе – другог страног језика:
шпански језик
за 50% радног времена
15. Професор психологије
за 50% радног времена
16. Професор социологије
за 50% радног времена
17. Професор филозофије / логике
за 50% радног времена
18. Професор латинског језика
за 50% радног времена
19. Професор технике и технологије
за 50% радног времена
20. Професор разредне наставе (учитељ)
1 извршилац за 50% радног времена и 1
извршилац за 100% радног времена
2 извршиоца
21. Васпитач
22. Директор установе
(вршилац дужности)
НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

23. Секретар установе
(дипл. правник)
24. Стручни сарадник – педагог
25. Стручни сарадник – психолог
Бесплатна публикација о запошљавању

31. Домар – мајстор одржавања

33. Радник за послове хигијене
34. Сервисер
радник на послуживању у кухињи
35. Кувар
Рок за достављање пријава заинтересованих лица је до
попуњавања радних места. Уз пријаву доставити кратку
радну биографију (CV), а остатак захтеване документације припремити и доставити приликом заказаног разговора са пријављеним кандидатом. Пријаве се достављају
путем имејл-адресе: sopothill@gmail.com. У пријави обавезно уписати адресу становања (пребивалишта/боравишта),
имејл-адресу и контакт телефон. По разматрању поднетих
пријава, кандидати који испуњавају захтеване услове и
који, по процени оглашивача, највише одговарају потребама истог, биће позвани на разговор, ради утврђивања
појединости од значаја за избор, односно ради детаљнијег
упознавања са условима ангажовања за послове за које
су конкурисали. О времену и месту одржавања састанка у описаном смислу, кандидати ће бити благовремено
обавештени, коришћењем контакт-података које доставе
у пријави. Неодазивање на упућени позив на разговор у
наведеном смислу представља разлог за одустанак од
даљег разматрања пријаве кандидата. Постоји могућност закључења уговора о извођењу наставе / допунског
рада, односно могућност радног ангажовања, у складу са
законом. Планирани почетак рада установе: најраније 1.
септембар 2021. године. Установа ће почети са радом по
испуњењу свих прописаних услова. Седиште установе у
којој ће се реализовати планиране активности и остваривати образовно-васпитна делатност: Љубе Давидовића 12,
Сопот, Београд.
Кандидати за наставно особље (од редног броја 1
до 20) на заказани разговор по претходно поднетој пријави, сходно претходно изнетим појашњењима, треба да
доставе доказе о испуњености услова како је наведено у
наставку.
Кандидат треба да достави доказе о испуњавању
следећих услова: 1) да има одговарајуће високо образовање у складу са важећим Законом о основама система
образовања и васпитања и другим релевантним прописима за радно место за које конкурише; 2) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да има држављанство
Републике Србије; 4) да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Пре закључења уговора о
(радном) ангажовању, у складу са законом, изабрани кандидати треба да доставе доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Кандидати су дужни да, уз пријаву која садржи податке
из овог материјала и о конкретном послу / радном месту
за који (е) се конкурише, приликом достављања исте на
наведену имејл-адресу поднесу: кратку биографију (CV). За
заказани разговор, о коме ће кандидати бити благовремено обавештени, дужни су да припреме и понесу: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању и лиценце (уколико кандидат поседује лиценцу); уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, која није старија од шест месеци); извод из

матичне књиге рођених, а за венчане и извод из матичне
књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија); уверење о неосуђиваности (у смислу захтеваног услова под р.
бр. 2) оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест
месеци; доказе о радном искуству наведеном у претходно
достављеном CV-ју. Доказ о познавању српског језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а доказ о
томе треба да буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената.
Кандидати за васпитача (редни број 21) на заказани
разговор по претходно поднетој пријави, сходно претходно
изнетим појашњењима, треба да доставе доказе о испуњавању услова како је наведено у наставку. Кандидат треба да достави доказе о испуњености следећих услова: да
има одговарајуће високо образовање у складу са важећим
Законом о основама система образовања и васпитања,
Законом о предшколском образовању и васпитању и другим релевантним прописима за радно место за које конкурише (да има одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије
или специјалистичке струковне студије) или на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или мастер струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године – васпитач, у складу са Законом), са одговарајућом лиценцом, у складу са прописима.
Кандидати су дужни да, уз пријаву која садржи податке
из овог материјала и о конкретном послу / радном месту
за који (е) се конкурише, приликом достављања исте на
наведену имејл-адресу поднесу: кратку биографију (CV). За
заказани разговор, о коме ће кандидати бити благовремено обавештени, дужни су да припреме и понесу: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; доказе о радном искуству наведеном у претходно достављеном CV-ју установе надлежне за издавање
таквих докумената.
Кандидат за директора установе (в. д.) (редни број
22) на заказани разговор по претходно поднетој пријави,
сходно претходно изнетим појашњењима, треба да достави
доказе о испуњавању услова како је наведено у наставку.
Кандидат треба да достави доказе о испуњености следећих
услова: поседовање одговарајућег високог образовања
(члан 140 став 1 и 2 важећег Закона основама система
образовања и васпитања) за наставника, педагога или психолога, и то за рад у основној или средњој школи; испуњеност услова за пријем у радни однос у установи (члан 139
важећег Закона основама система образовања и васпитања) – што подразумева доказивање испуњености услова
за наставно особље, садржано у овом огласу; дозвола за
рад наставника/васпитача/стручног сарадника; најмање
осам година рада у установи, на пословима образовања
и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања.
Пре закључења уговора о (радном) ангажовању у складу
са законом, изабрани кандидат треба да достави доказ о
томе да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима. Кандидати су дужни да, уз
пријаву која садржи податке из овог материјала и конкретном послу / радном месту за који(е) се конкурише, што подразумева радно место директора (в. д.) установе, приликом
достављања исте на наведену имејл-адресу поднесу: кратку биографију (CV). За заказани разговор, о коме ће кандидати бити благовремено обавештени, дужни су да припреме и понесу: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, која није старија
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених, а за
венчане – извод из матичне књиге венчаних (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о неосуђиваности (у смислу
захтеваног услова за наставно особље, редни број 2), оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци;
дозвола за рад наставника/васпитача/стручног сарадника;
доказ о испуњености захтеваног услова у погледу радног
искуства, у установи, на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања и то:
фотокопија радне књижице, уговор(и) о раду са потврдом
послодавца о томе да су послови за које је лице било ангажовано обављени стручно, квалитетно, у складу са прописима и правилима струке за ову врсту посла или други
одговарајући доказ којим се на несумњив начин доказује
испуњеност захтеваног услова. Доказ о познавању српског
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а
доказ о томе треба да буде издат од стране високошколске
установе надлежне за издавање таквих докумената. (*Обавештавају се заинтересована лица да, у складу са законом,
изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност
директора установе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама
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система образовања и васпитања за наставника, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. У том
смислу, под наведеним околностима оглашивач може узети
у обзир и пријаве које одговарају наведеним захтевима у
смислу испуњености захтеваних услова.)

и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету, Правилником о ближим условима за избор
у звање наставника на Фармацеутском факултету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Факултета.

Кандидати за ненаставно особље (редни број од
23 до 35) на заказани разговор по претходно поднетој
пријави, сходно претходно изнетим појашњењима, треба
да доставе доказе о испуњености услова како је наведено
у наставку. Кандидати су дужни да на заказани разговор,
поред кратке биографије (CV), што се подноси уз пријаву
на напред описан начин, поднесу следеће: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању
(кандидат за посао возача доставља возачку дозволу /
одговарајућа категорија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, која није старија од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених, а за венчане и
извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена
фотокопија); податке о радном искуству / радном стажу
на обављању послова који одговарају пословима за које
конкурише, са одговарајућим доказима (фотокопија радне
књижице / уговор(и) о раду са потврдом послодавца о томе
да су послови за које је лице било ангажовано обављени
стручно, квалитетно, у складу са прописима и правилима
струке за ову врсту посла, или други одговарајући доказ
којим се на несумњив начин доказује да је кандидат оствари радни стаж у трајању које наводи у пријави на одговарајућим пословима).

Ванредни професор за ужу научну
област Козметологија
на одређено време од 5 година

Кандидат за радно место секретара установе (дипл.
правник) (у табеларном приказу р.бр. 23), уз пријаву
и доказе наведене као потребне за ненаставно особље,
треба да достави и лиценцу за рад секретара или доказ
о положеном правосудном испиту или о стручном испиту
за запослене у органима државне управе или о државном
стручном испиту.
Оглашивач-послодавац задржава право да од кандидата
захтева доказивање других – додатних услова у складу
са одредбама релевантних прописа, као и да селекцију и
избор кадрова врши у складу са релевантним прописима.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим
уколико специфичним захтевима посла није другачије
прописано). Ближе информације могу се добити слањем
поруке на мејл-адресу: sopothill@gmail.com или путем телефона: 063/313-507, особа за контакт: Горана Суџум.

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

Редовни професор за ужу научну област
Социјална фармација и фармацеутска
пракса
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно које има
најмање 3 године педагошког искуства на високошколској
установи, научни назив доктора наука, научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима са рецензијама и способност за наставни рад;
више научних радова од значаја за развој науке у ужој
научној области објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће у
научним пројектима, објављен уџбеник или монографију,
практикум или збирку задатака за ужу научну област за
коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, већи број научних
радова који утичу на развој научне мисли у ужој области
објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим
научним скуповима, објављен уџбеник или монографију
или оригинално стручно остварење; остварене резултате у развоју научно-наставог подмладка на факултету,
учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер академским студијама; завршен фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе:
диплому о завршеним претходним степенима студија и
стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће
научне области (оверене фотокопије); биографију; списак
радова; радове (уџбеник, монографију, практикум, збирку
задатака, оригинално стручно остварење); извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су прописани:
Законом о високом образовању, Правилником о начину
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УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно које има
најмање 3 године педагошког искуства на високошколској
установи, има научни назив доктора наука, научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима са рецензијама и способност за наставни рад;
више научних радова од значаја за развој науке у ужој
научној области објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће у
научним пројектима, објављен уџбеник или монографију,
практикум или збирку задатака за ужу научну област за
коју се бира и више радова саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима; завршен фармацеутски
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степеним студија
са просечном оценом и стеченом научном називу доктора
наука из одговарајуће научне области (фотокопије); биографију; списак радова; радове (уџбеник, монографију,
практикум, збирку задатака за ужу научну област за коју
се бира); извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и
уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у
звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског
факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област Физичка
хемија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија које је сваки од претходних степена студија завршило са просечном оценом најмање 8,00, односно магистар
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и
показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски
или факултет за физичку хемију. Кандидати уз пријаву на
конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија (оверена фотокопија); биографију;
уверење о похађању докторских академских студија; доказ
да је прихваћена тема докторске дисертације (уколико је
магистар наука); извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови
за избор у звање су прописани Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета.

Асистент за ужу научну област
Фармакокинетика и клиничка фармација
на одређено време од 3 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија које је сваки од претходних степена студија завршило
са просечном оценом најмање 8,00, односно магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације и показује
смисао за наставни рад; завршен фармацеутски факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија (оверене
фотокопија); биографију: уверење о похађању докторских
академских студија; доказ да је прихваћена тема докторске
дисертације (уколико је магистар наука); извод из матичне
књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству
(фотокопија). Услови за избор у звање су прописани Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у
писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

www.nsz.gov.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АРЧИБАЛД РАЈС“
11060 Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Наставник српског језика са 80% радног
времена и наставника грађанског
васпитања са 20% радног времена
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18
и 11/19); на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: на студијама другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета или студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ђацима и ученицима (лекарско
уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за
издавање таквих документа о познавању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају:
попуњен пријавни формулар који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије; биографију (CV); доказ о одговарајућем образовању (оверене копије дипломе не старије
од 6 месеци); доказ да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена копија
уверења из МУП-а да није старије од 6 месеци); уверење
о држављанству Републике Србије (да није старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија); извод из матичне
књиге рођених (да није старији од 6 месеци, оригинал или
оверена копија); доказ о знању српског језика достављају
само кандидати који одговарајуће знање нису стекли на
српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса достављају се поштом на адресу: ОШ „Др Арчибалд Рајс”, Патриса Лумумбе 5, са назнаком „Пријава на
конкурс“ или лично у школи, радним данима од 08 до 14
часова. Контакт телефон: 011/2772-563.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
11000 Београд, Милана Ракића 41
тел. 011/3086-971

Наставник математике
на одређено време до повратка стално
запослене са породиљског одсуства
Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка стално
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидати достављају: пријавни формулар, диплому о завршеним мастер студијама, уверење о држављанству.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве
достављати на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд,
Милана Ракића 41.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац, Вука Караџића 75
тел. 011/8231-985

1) Наставник предметне наставе
електротехничке групе предмета, сви
смерови осим енергетског
2) Наставник предметне наставе
електротехничке групе предмета,
енергетски смер
3) Наставник предметне наставе
електротехничке групе предмета са 50%
радног времена и наставник практичне
наставе електроструке са 50% радног
времена
на одређено време до повратка радника
са функције, а најкасније до 04. 09.
2024. године
4) Наставник биологије и екологије и
заштите животне средине
са 20% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције,
а најкасније до 31. 08. 2021. године
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника треба да
испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће
образовање прописано Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника из „Просветног гласника”, број 8/2015 – кандидати
за радна места 1, 2 и 3, а кандидат за радно место 4 да
има одговарајуће образовање прописано Правилником о
степену и врсти образовања наставника, из општеобразовних предмета, стручних сарадника из „Просветног гласника“, број 8/2015; б) 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
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; г) држављанство Републике
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачака а), в) г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о
испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља се
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар; 2. оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем 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
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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 из казнене евиденције МУП-а да кандидат није
осуђиван за кривична дела наведена у условима из члана 139 Закона (оригинал или оверена копија); 5. уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија); 6. доказ
одговарајуће високошколске установе о познавању језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на српском језику; 7. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 8. доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом изабрани кандидат ће доставити пре закључивања
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Биомедицинске науке
у физичком васпитању, спорту и
рекреацији, предмет Функционална
анатомија
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске
студије) – медицински факултет, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године, односно стечен научни назив доктора наука по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. 09. 2005. године.
Кандидати треба да имају способност за наставни рад, да
имају објављене научне, односно стручне радове у научним часописима или зборницима са рецензијама и да имају
остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка. Кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању, Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду, Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитета у Београду, Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника факултета. Потребна документација: пријава на конкурс, биографија, списак објављених
научних радова, оригинал радови, фотокопије диплома о
завршеним претходним степенима студија са просечном
оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, потписана изјава о изворности
(преузети са сајта Универзитета у Београду, http://www.
bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php, правилници – наставници – образац 5).

Асистент за ужу научну област
Науке физичког васпитања, спорта
и рекреације – предмет Теорија и
методика фудбала
на одређено време за период од 3 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама првог степена – факултет спорта и
физичког васпитања, са просечном оценом најмање осам
и морају имати статус студента докторских академских
студија. Кандидати треба да имају способност за наставни
рад, као и да испуњавају друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Факултета и
Универзитета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета. Потребна
документација: пријава на конкурс, биографија, списак
објављених радова, оригинал радови, фотокопије диплома
о завршеним претходним степенима студија са просечном
оценом, уверење о уписаним докторским академским студијама и потписана изјава о изворности (преузети са сајта
Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/
univ-propisi.php, правилници – наставници – образац 5).
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве се достављају на адресу: Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Бор
ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник организације пословања
на образовном профилу Техничар за
индустријску фармацеутску технологију,
са 10% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене која је изабрана за
директора Техничке школе, односно
до повратка запослене са функције
директора
УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани инжењер
организационих наука, дипломирани инжењер технологије,
дипломирани инжењер технолог, дипломирани инжењер
технологије хемијског и биохемијског инжењерства, дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства,
дипломирани инжењер металургије, дипломирани инжењер
металург, дипломирани хемичар, дипломирани инжењер
неорганске хемијске технологије, дипломирани инжењер
хемије, дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијси одсек, фармацеутско-козметички смер; мастер економиста, мастер инжењер технологије, мастер инжењер
металургије, мастер инжењер организационих наука, специјалиста инжењер организационих наука.

Наставник контроле квалитета сировина
и производа
на образовном профилу Техничар за
индустријску фармацеутску технологију,
са 20% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене која је изабрана за
директора Техничке школе, односно
до повратка запослене са функције
директора
УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство, дипломирани
инжењер фармацеутске технологије, дипломирани фармацеут; дипломирани инжењер технологије, одсек органска
хемијска технологија и полимерно инжењерство; дипломирани инжењер технолог, одсек органска хемијска технологија и полимерно инжењерство; дипломирани инжењер
органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;
дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови
осим неорганско-технолошког одсека, текстилног одсека и
одсека за графичко инжењерство; дипломирани инжењер
технолог, сви одсеци осим неорганско-технолошког одсека, текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;
дипломирани инжењер технологије хемијског и бохемијског инжењерства; дипломирани инжењер хемијског и бохемијског инжењерства; дипломирани хемичар; дипломирани
физико-хемичар; дипломирани инжењер неорганске хемијске
технологије; дипломирани хемичар – мастер контроле квалитета и управљања животном средином; дипломирани хемичар – инжењер контроле квалитета и менаџмента животном
средином; дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер; магистар
фармације; мастер инжењер технологије.

Наставник физичке хемије
на образовним профилима Техничар за
индустријску фармацеутску технологију
и Израђивач хемијских производа
са 10% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене која је изабрана за
директора Техничке школе, односно
до повратка запослене са функције
директора
УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије; дипломирани инжењер технолог; дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;
дипломирани физико-хемичар; професор хемије; дипломирани хемичар; дипломирани инжењер хемије – аналитички смер; дипломирани инжењер хемије – биооргански
смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани
хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство; професор биологије –
хемије; дипломирани професор биологије – хемије – мастер; дипломирани хемичар – биохемија; дипломирани
професор хемије – мастер; дипломирани хемичар – мастер;
дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију; мастер физико-хемичар; мастер хемичар; мастер професор хемије; мастер инжењер технологије.
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Наставник машина, апарата и операција
с аутоматиком
на образовном профилу Израђивачи
хемијских производа, са 15% радног
времена, на одређено време преко 60
дана, ради замене одсутне запослене
која је изабрана за директора Техничке
школе, односно до повратка запослене
са функције директора
УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, сви одсеци
и смерови осим текстилног; дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног; дипломирани
инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; дипломирани инжењер хемијског и биохемијског
инжењерства; дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;
мастер инжењер технологије.
ОСТАЛО: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања кандидат мора да има одговарајуће високо образовање; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу
уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом;
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и техн.
развоја; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; уверење о неосуђиваности.
Доказ о здравственој способности за рад са ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу
или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама
као поверени посао). Фотокопије докумената које нису
оверене од надлежног органа неће се разматрати. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на адресе које су навели у својим пријавама. По
пријему резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе обавити разговор у просторијама Техничке школе у Бору, Београдска
10, с тим што ће кандидати о датуму и времену обављања
разговора бити обавештени на бројеве телефона које су
навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у
општинској управи или суду) неће бити разматране. Сви
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о
испуњености услова слати на горенаведену адресу.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Гњилане

Јагодина

ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖО ТОМИЋ“

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“

ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ“

Пријевор
32205 Трбушани
тел. 032/883-311
e-mail: os.bozotomic@mts.rs

Гњилане – Станишор
38250 Гњилане, Станишор бб

35263 Белушић
тел. 035/8413-126

Директор
на мандатни период од 4 године

Наставник теоријских предмета
на одређено време

Професор домаћинства
за 30% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има одговатајуће високо образовање предвиђено чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1.
високо образовање за наставника, педагога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) и то: а) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области
педагошких наука; 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, за педагога и психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце) за наставника или стручног сарадника, односно положен стручни испит; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има обуку и положен испит за директора –
изабрани кандидат који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од две године од дана ступања
на дужност; да зна српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат треба да приложи
следеће доказе: одштампан и попуњен пријавни формулар
на конкурс преузет са званичне интернет странице МПНТР;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; доказ да има најмање осам година рада у установи у облсти образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству); извод из матичне књиге
рођених; доказ о знању српског језика (кандидати који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику не подносе овај доказ); доказ да има обављену обуку и положен
испит за директора (уколико је кандидат поседује); доказ 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 примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћајаи
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 (документа не старија од 6 месеци); доказ да није
правоснажно осуђиван за привредни преступ (не старији од
6 месеци); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
у раду кандидата – извештај просветног саветника (извештај
подносе кандидати који поседују извештај); лекарско уверење о поседовању физичке, психичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (дужан је да достави
пре закључењу уговора о раду); радну биографију. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способноси за
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) кандидат
је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Решење
о именовању директора доноси надлежни министар у року
од 30 дана од дана пријема документације, о чему школа
обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаву са доказима о испуњености услова доставити са назнаком „Пријава на конкурс за директора школе“,
препорученом поштом на адресу: ОШ „Божо Томић“, Пријевор, 32205 Трбушани, или лично секретару школе, од 07.30
до 13.00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на телефон: 032/883-311.

Наставник теоријских предмета
на одређено време

Педагог
на одређено време до повратка радника
са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139,
140 и 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– и др. закони, 10/19, 6/20), да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наствника у стручним и уметничким школама у подручју рада
Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17 и 9/19) и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи (“Сл. гласник – Просветни гласник”, 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020) и то: 1. дипломирани музички педагог; 2. дипломирани музичар, усмерење
музичка педагогија; 3. професор солфеђа; 4. професор
солфеђа и музичке културе; 5. дипломирани музичар –
педагог; 6. мастер теоретичар уметности, професионални
статус – музички педегог; 7. дипломирани музичар, усмерење музички педагог, композитор или етномузиколог; 8.
академски музичар – композитор; 9. дипломирани композитор; 10. дипломирани диригент; 11. дипломирани музиколог; 12. дипломирани етномузиколог; 13. мастер музички
уметник, професионални статус – диригент; 14. мастер композитор; 15. мастер теоретичар уметности, професионални
статус: музички педагог, музички теоретичар или етномузиколог. Остали услови: да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела давање и узимање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобрћаја 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 Репулике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
попуњен пријавни формулар Министарства просвете, науке и технолошког Развоја Републике Србије; радна биографија / СV; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу); оригинал
или оверена фотокопија уверења о држаављанству (не
старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности; уверење
из казнене евиденције полиције да није покренут кривични поступак. Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати
чије су пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају
услове за оглашено радно место, а уђу у ужи избор, упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт телефоне или мејл-адресе које су навели у пријавама. Разговор са
кандидатима ће обавити конкурсна комисија у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити
благовремено обавештени. Неблаговремене, непотпуне и
неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или овереној фотокопији, неће бити
разматране од стране конкурсне комисије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у конкурсу у
листу “Послови”. Пријаве на конкурс са траженим доказима
се могу поднети лично, у секретаријату школе или препорученом поштом на адресу школе: Музичка школа „Стеван
Христић“, Гњилане – Станишор, Станишор бб, 38250 Гњилане. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна
комисија. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у законом предвиђеном року. Све ближе информације о конкурсу се могу добити у секретаријату школе,
контакт телефон: 064/8332-729.
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Професор Чувара природе
за 10% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције
Професор техничког и информатичког
образовања
Професор хемије
за 60% радног времена – за рад у
матичној школи у Белушићу 20%, у
издвојеним одељењима у Драгову 20%
и Опарићу 20%, на одређено време до
повратка радника са функције
Професор немачког језика
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019),
и то: да имају одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони
и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник – Просветни гласник РС“, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17;13/18 и 11/2019); да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду); да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверење о стеченом одговарајућем образовању (ако диплома није уручена), у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони и 10/2019 и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник – Просветни гласник РС“, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019), не старију
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију), не старији од 6 месеци; уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 88/2017,
27/2018 – др. закони и 10/2019), не старији од 6 месеци.

Помоћни радник
на одређено време до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019),
и то: да имају одговарајуће образовање (I степен образовања); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о
томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре
закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
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или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверење о стеченом одговарајућем образовању (ако диплома није уручена), не старију
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију), не старији од 6 месеци; уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони и 10/2019), не старији од 6 месеци.
Пријаве са доказима о испуњености услова се достављају
ОШ „Душан Поповић”, Белушић, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, лично или поштом на адресу школе: Основна школа „Душан Поповић“, 35263 Белушић, у
затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс за
пријем у радни однос, на одређено време“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Телефон за
контакт: 035/8413-126.

Кикинда
ОШ „1. ОКТОБАР“

23316 Башаид, Војвођанска 65
тел. 0230/468-033

Наставник предметне наставе – српски
језик
са 88,89% норме
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113 и 95/18 – аутентично тумачење), кандидати треба да
испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон
и 6/2020): 1) да имају одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020
и 8/2020); 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике
Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете), а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Докази о испуњавању услова: пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал
или оверена копија дипломе, оригинал или оверена копија
уверења о држављанству, оригинал или оверена копија (не
старија од 6 месеци) уверења о неосуђиваности, доказ о
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад уколико је неопходан (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). Доказ о психофизичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријаве: осам дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Након утврђене испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати који су
изабрани упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. По достављеном извештају
са кандидатима ће се обавити разговор. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу: Татјана Кнежевић,
секретар, 0230/468-033. Адреса на коју се подносе пријаве:
23316 Башаид, Војвођанска 65, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
23311 Наково, Главна 50

Наставник предметне наставе – енглески
језик
у другом циклусу основног образовања
и васпитања, са 44,44% радног времена
недељно, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање
из члана 139 став 1 тачка 1) Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020, у даљем тексту:
Закон) и степена и врсте образовања из члана 140 ставови
1–2 Закона и члана 3 став 1 тачка 3 подтачка 1) 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;
у даљем тексту: Правилник), и то: 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 (лице из члана 140
став 1 тачка 1) подтачка (2) Закона мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета и стручне спреме): 1) професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност, 2) дипломирани
филолог англиста, 3) дипломирани професор енглеског
језика и књижевности, 4) мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност), 4) мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност). Лица која су стекла академско звање мастер, морају
имати претходно завршене основне академске студије из
области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и
књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика,
Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом. Доказивање испуњености услова за заснивање радног односа: 1. да кандидат има одговарајуће образовање
из члана 139 став 1 тачка 1) Закона - доказује се подношењем оверене фотокопије дипломе, односно уверења о
стеченом високом образовању у напред наведеном степену и врсти, а лице које је стекло академско звање мастер,
подноси и оверену фотокопију дипломе, односно уверења
о стеченом образовању на основним академским студијама
из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик
и књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика,
Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом. Лица која су образовање стекла у некој од република
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона или су образовање стекли у систему војног
школства или у иностранству, као доказ о испуњености
услова у погледу стеченог образовања, за радно место за
које конкуришу достављају оверену фотокопију решења
министарства надлежног за послове образовања (члан 143
Закона). Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима из
члана 139 став 1 тачка 2) Закона – доказује се подношењем
оригинала или оверене фотокопије лекарског уверења
надлежне службе медицине рада пре закључења уговора о раду; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање из члана
139 став 1 тачка 3) Закона – доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије уверења надлежне службе
Министарства унутрашњих послова (доказ не може бити
старији од дана објављивања конкурса); 4. да је држављанин Републике Србије из члана 139 став 1 тачка 4) Закона
– доказује се подношењем оригинала или оверене фото-
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копије уверења о држављанству, издато на обрасцу након
01. 01. 2019. године; 5. да зна српски језик као језик на
којем остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став
1 тачка 5) Закона – лица која су одговарајуће образовање
стекла на српском језику подносе доказ као за тачку 1, а
уколико одговарајуће високо образовање није стечено на
српском језику доставља се оверена фотокопија потврде/
уверења да је лице стекло средње, више или високо образовање на српском језику или је положило испит из језика
по програму одговарајуће високошколске установе (члан
141 став 7 Закона). Без лиценце, послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које
је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог – члан 144 став 2 тачка 3) Закона.
Осим напред наведене документације, уз пријаву кандидат
доставља и извод из матичне књиге рођених издат након
1. 3. 2010. године, односно његову оверену фотокопију и
биометријски очитану личну карту, односно фотокопију
обе стране личне карте уколико није издата са чипом. Изабрани кандидат дужан је да пре закључења уговора о раду
послодавцу достави лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима из члана 139 став 3 Закона, а у вези са чланом 139 став
1 тачка 2) Закона.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. 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. Кандидати напред наведену документацију заједно са радном и
животном биографијом својеручно потписаном, достављају
уз одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), путем поште на адресу: Основна школа „Петар
Кочић“, Главна 50, 23311 Наково или лично на напред
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Непотпуна
пријава је она пријава која не садржи све доказе из конкурса. Конкурсна документација се не враћа. Лице надлежно
за контакт са кандидатима је секретар школе, путем контакт телефона за информације: 0230/454-330.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“
23300 Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/442-474

Наставник уметничких и стручних
предмета (соло певање)
са одељењским старешинством, на
српском језику, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у
радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон
и 6/2020) за заснивање радног односа: 1. да има одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 и 9/2020) и то:
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; 2. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело 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
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 3. да је држављанин Републике Србије; 4. да зна српски језик (доказ су у обавези
да доставе само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику) – доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика. Уз пријаву по конкурсу кандидати су дужни
да приложе: 1. пријавни формулар који попуњавају на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, штампају га и исти прилажу са документацијом; 2. биографију; 3. диплому или уверење о стеченој стручној спреми – оригинал или оверену фотокопију;
4. уверење о држављанству – не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; 5. извод из матичне књиге
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рођених – оригинал или оверену фотокопију; 6. уверење о
неосуђиваности из МУП-а – не старије од 6 месеци, оригинал; 7. потврду одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика (само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору кандидата комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана
од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене
способности за рад децом и ученицима доставља кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве доставити лично у секретаријату школе или слати препорученом пошиљком на
адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Телефон за контакт: 0230/442-474.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/422-530 или 421-230
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; е) да зна српски језик и језик на ком се
обавља васпитно-образовни рад. Додатни услови: а) радно
искуство у струци у трајању од 1 године најмање; б) положен испит за лиценцу.

Стручни сарадник – педагог за музичко
УСЛОВИ: а) одговарајуће 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 основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; завршен
факултет музичке уметности, б) да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; ц) да је држављанин Републике Србије; д) 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 дискриминаторско понашање; е) да зна
српски језик и језик на ком се обавља васпитно-образовни
рад. Додатни услови: а) положен испит за лиценцу или без
лиценце уколико испуњава услове из члана 142 ЗОСОВ; б)
1 година рада у васпитно-образовном раду.

Стручни сарадник – педагог за ликовно

Васпитач
9 извршилаца
УСЛОВИ: а) кандидат треба да има одговарајуће 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; послове васпитача
може да обавља лице које има завршену вишу школу за
образовање васпитача, високу школу струковних студија
за образовање васпитача укупно (180 ЕСПБ), специјалистичке струковне студије за образовање васпитача (укупно
240 ЕСПБ); стечено звање: васпитач деце предшколског
узраста, односно струковни васпитач специјалиста; б) да
поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; ц) да је држављанин Републике Србије; д) 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;
е) да зна српски језик и језик на коме се обавља васпитно-образовни рад. Додатни услови: а) радно искуство у
струци у трајању од 1 године најмање; б) испит за лиценцу или стручни испит, у складу са законом; ц) без лиценце
може бити примљено лице уз обавезу да исту стекне у року
од најкасније 2 године од дана заснивања радног односа.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца
УСЛОВИ: а) кандидат треба да има високо образовање, стечено у складу са чланом 39 Закона о предшколском васпитању и образовању, на студијама првог степена (основне
или специјалистичке струковне студије) или одговарајуће
више образовање; средње образовање у трајању од четири године, стечено у складу са чланом 39 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, број
18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др.
закон и 10/2019), б) да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; ц) да је
држављанин Републике Србије; д) 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 међуна-

УСЛОВИ: а) одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке мастер струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, завршена академија за ликовну уметност; б) да
кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; ц) да је држављанин Републике Србије; д) 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; е) да зна српски језик и језик на ком се обавља
васпитно-образовни рад. Додатни услови: а) најмање 1
година радног искуства у васпитно-образовном раду, б)
дозвола за рад (лиценца).

Стручни сарадник – педагог за физичко
2 извршиоца
УСЛОВИ: а) одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке мастер струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; завршен факултет за физичку културу или факултет за
спорт и туризам; б) да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
ц) да је држављанин Републике Србије; д) 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; е) да зна српски језик и језик
на ком се обавља васпитно-образовни рад. Додатни услови: а) најмање 1 година радног искуства у васпитно-образовном раду; б) дозвола за рад (лиценца).

Спремачица
21 извршилац
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УСЛОВИ: а) кандидат треба да има основно образовање; б)
да поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; ц) да је држављанин Републике Србије; д) 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;
е) да зна српски језик и језик на ком се обавља васпитно-образовни рад.

Сервирка
4 извршиоца
УСЛОВИ: а) средње образовање, изузетно основно образовање са радним искуством на тим пословима, стечено до
ступања на снагу уредбе; б) да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; ц) да је држављанин Републике Србије; д) 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; е) да зна
српски језик и језик на ком се обавља васпитно-образовни
рад. Додатни услов: 1 година искуства у раду на пословима
сервирке.

Инжењер инвестиционог – техничког
одржавања, одржавања уређаја и
опреме
УСЛОВИ: а) одговарајуће високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним студијама,
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на студијама у трајању до три године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; б) да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; ц) да је
држављанин Републике Србије; д) 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; е) да зна српски језик и језик на ком се
обавља васпитно-образовни рад. Додатни услови: а) знање
рада на рачунару; б) положен одговарајући стручни испит
из области рада, у складу са законом.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и уз попуњен и
одштампан пријавни формулар установи достављају следећу документацију: CV (радна биографија); диплому о стеченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности
(извод из казнене евиденције); уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци; писмени доказ
(уверење или сертификат) да су положили испит из српског
језика одговарајуће школске установе којим потврђују да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад,
тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стечено на страном језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат прибавља и доставља након избора, а пре закључења
уговора о раду. Уколико кандидат подноси копије наведених докумената исте морају бити оверене. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Доситејева 43, 23300
Кикинда.

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

Ванредни професор за научну област
Математика, ужа научна област
Дискретна математика
у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време на пет година
УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области математичких
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 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. Кандидати
који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају
и посебне услове прописане законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и
сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном
пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5
тел. 034/305-135

Помоћни радник

Секретар

УСЛОВИ: а) основно образовање; б) да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; ц) да је држављанин Републике
Србије; д) 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;
е) да зна српски језик и језик на ком се обавља васпитно-образовни рад. Додатни услов: најмање 2 године радног
искуства.

УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17 и 27/2018 – други закони, 10/2019 и 6/2020), у радни
однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; зна српски језик
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и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос. Одговарајуће образовање има лице које је стекло
одговарајуће високо образовање из области правних наука на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, кандидат
треба да достави: оверен препис / фотокопију дипломе
о стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене
мастер студије), односно уверење о дипломирању уколико диплома још није издата; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); да лице зна српски језик (доказ је
приложена диплома о стеченом образовању, а уколико је
диплома стечена на другом језику доказ је потврда или сведочанство средње школе), уверење полицијске управе да
кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у чл.
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, који се
одштампан доставља школи заједно са потребном документацијом. Кандидати који буду позвани од стране школе
дужни су да приступе провери психофизичких способности
коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон, како би били обавештени о поступку провере психофизичких способности.
Пријаве кандидата који не приступе провери психифизичких способности неће се разматрати. Документа се предају
у оригиналу или у овереној фотокопији, путем поште или
непосредно у секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе са
потребним документима слати на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТА САВА“
34227 Баточина
Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњава услове прописане
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања и то: да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20)
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/19, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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. У складу са чланом
142 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирањаод најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни
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формулар кандидати достављају следећу документацију:
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оригинал
или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о
поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (потврду високошколске установе
о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или
доказ о положеним испитима из педагогије или психологије
– (Закон по члану 142 став 2 дозвољава да доказ о поседовању следећег: образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина наставник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу);
уверење из МУП -а из казнене евиденције; доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи
се доставља само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкуса у публикацији НСЗ „Послови“. Пријаве доставити на горенаведену адресу или предати лично школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу
добити на број телефона: 034/6841-402.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИНКА ДИВАЦ“
34000 Крагујевац
Краља Милутина бб
тел. 034/300-961

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за избор директора школе треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања,
као и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр.
108/2015). За директора школе може да буде изабрано
лице које има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога, стечено на:
1) студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне, студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; које
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; које није осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпити рад; најмање осам година радног искуства
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за
рад – лиценцу наставника или стручног сарадника; обуку
и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положени испит за директора, дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност, због чега се пријава таквог кандидата без овог
доказа неће сматрати непотпуном).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен пријемни формулар који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (на трајном обрасцу или
оверена фотокопија, не старија од шест месеци); доказ да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
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из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићенх међународним правом без обзира на изречену
санкцију и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старији од 6 месеци;
доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старији од
6 месеци; потврда – уверење надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак доношењењм
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
за кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против првног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом
– оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); оверену фотокопију
документа о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу за рад наставника, одосно стручног сарадника;
оверену фотокопију дозволе за рад, односно лиценцу за
директора установе (уколко је кандидат поседује); потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал
или оверена фотокопија); доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (оверену фотокопију
извештаја просветног саветника) или потписану изјаву кандидата да није имао стручно-педагошки надзор у раду, дату
под кривичном и материјалном одговорношћу; уколико је
кандидат предходно обављао дужност директора установе,
дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија извештаја о спољашњем вредновању школе, уколико га је било), радну биографију; програм руковођења школом; доказе о поседовању организационих способности
(уколико их кандидат има). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима –
лекарско уверење, доставља се пре ступања на дужност
директора. Фотокопије доказа који се подносе при конкурисању морају бити оверене од стране надлежних органа, у
супротном неће се узимати у разматрање. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који
се захтевају у конкурсу. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања истог у публикацији „Послови“. Пријава се може поднети лично у просторијама школе
или препоручено поштом са назнаком: „Пријава на конкурс
за избор директора“, на адресу ОШ „Живадинка Дивац“,
34000 Крагујевац, Краља Милутина бб. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, сваког
радног дана од 09.00 до 13.00 часова или путем телефона:
034/300-961.

К ра љ е в о
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/515-0024

Наставник у звању доцента или
ванредног професора, научна област
Правне науке, за ужу научну област
Привредно-правна
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктор правних наука. Кандидат
треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене
чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020
– др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр.
II-01-265/2 од 03.04.2018, бр. II-01-400/5 од 07.05.2019, бр.
II-01-400/6 од 07.05.2019, бр. II-01-564/3 од 28.06.2019. и
бр. II-01-359/3 од 05.06.2020), Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст,
бр. 1540 од 14.08.2020), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/43 од 16.07.2020.
и бр. III-01-871/18 од 29.10.2020), Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање, Универзитета у Крагујевцу, Правилником
о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 16.07.2020. и бр.
III-01-871/19 од 29.10.2020), у складу са којима ће бити
извршен избор пријављеног кандидата, као и опште услове за заснивање радног односа утврђене 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). Кандидати који се пријављују на конкурс морају испуњавати 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 потврдом надлежног органа да
нису осуђивани за кривична дела предвиђена наведеним
прописима. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; оверене копије диплома, односно уверења о стеченом високом образовању; уверење/потврду/диплому
којом се доказује просечна оцена претходних степена
студија; списак објављених стручних и научних радова;
доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у
Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити у оригиналу или овереној копији. Сву документацију са доказима о
испуњености услова конкурса кандидати за избор наставника су дужни да доставе и у електронској форми на компакт диску – CD, у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу:
Универзитет у Крагујевцу – Факултет за хотелијерство и
туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 36210 Врњачка
Бања, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

Крушевац
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
37230 Александровац
Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник физике
на одређено време до преузимања
запосленог, а најкасније до 31. августа
2021. године, са 70% радног времена, за
рад у издвојеним одељењима у Злегињу,
Доброљупцима и Лаћиследу
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона
о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05, 61/09, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 – одлука УС, 113/17), у радни однос може да буде
примљено лице које испуњава и услове прописане чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) као и чл. 27
Правилника о организацији и систематизацији послова:
1) поседовање одговарајућег образовања, у складу са
Законом и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи;
2) поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3) поседовање
држављанства Републике Србије; 4) знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад;
5) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Докази о испуњености напред наведених
услова и то тачке 1), 3)-5) су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ за тачку 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Наставник у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја),
потребно је доставити школи: оверену фотокопију дипломе
одговарајућег степена и врсте стручне спреме (не старију
од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст.
1 тачка 3 Закона о основама образовања и васпитања (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци) из МУП-а;
уверење да против лица није покренут кривични поступак,
нити да је покренута истрага за наведена кривична дела
из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама образовања и
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васпитања (оригинал или оверена копија не старија од 6
месеци) из суда; извод из матичне књиге рођених издат на
прописаном обрасцу (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија, не старија од 6 месеци). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима – лекарско уверење, подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве треба послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона:
037/3552-353.

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

Помоћни кувар
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање – средња
стручна спрема, профил кувар; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити:
формулар за пријаву на конкурс, доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству Републике Србије,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, потврду да лице није осуђивано за кривична
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система васпитања и образовања, издату од стране МУП-а,
лекарско уверење о психофизичкој и општој здравственој
способности се доставља након доношења одлуке о избору
кандидата. Пријаве слати на горенаведену адресу или поднети лично. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-052, 448-050

1. Референт за финансијскорачуноводствене послове
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у
радни однос прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – други закони, 10/2019 и 6/2020). Кандидат мора
да има средње образовање, 4. степен правне или економске струке, према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ОШ „Јован Поповић“ у Крушевцу, број
382/18 од 19. 3. 2018. године и Правилником о измени и
допуни Правилника о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Јован Поповић“ у Крушевцу, број 1348/19
од 04. 9. 2019. године. Остали услови за заснивање радног
односа: да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно васпитни рад – српски језик (доказ су у
обавези да доставе само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику) – доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Документација коју кандидат треба
да приложи: попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http:/www. mpn.gov.rs); уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију;
уверење Министарства унутрашњих послова – надлежне
полицијске управе, да кандидат није осуђиван, оригинал
или оверену фотокопију; потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика (само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику); оригинал или оверену фотокопију сведочанства или уверења о завршеном средњем образовању
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4. степена правне или економске струке; извод из матичне
књиге рођених, оригинал или фотокопију (није обавезно);
биографију/CV (није обавезно). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности
кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве достављати на наведену
адресу лично или поштом.

Лесковац
ПУ „МЛАДОСТ”
16215 Црна Трава
тел. 016/811-277
Поновљен оглас

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора предшколске установе може
да обавља лице које има: образовање прописано одредбама члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система васпитања и образовања, за васпитача или стручног сарадника; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; поседовање дозволе за рад
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђивано 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 малололетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања утврђеног у
складу са законом; најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има: одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у дечјем вртићу на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од
четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психичкој
и здравственој способности за рад са децом (доставља се
пре закључивања уговора о раду, не старије од 6 месеци);
оверен препс/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; потврду о радном стажу у области васпитања и
образовања; биографију са кратким прегледом кретања у
служби. Пријаве са потребном документацијом подносе се
на адресу: Предшколска установа „Младост“, 16215 Црна
Трава, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора“. Ближе информације на број телефона: 016/811-277.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛКА ДИМАНИЋ”
16210 Власотинце, 12. бригаде 34
тел. 016/875-425

Васпитач
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у
радни однос из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: 1. високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су утврђивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, васпитач у складу са
законом, на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
одговарајуће више образовање; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом

и ученицима; 3. неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. знање
српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који
преузимају са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи, као и кратку биографију, оверену копију дипломе или уверења о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену
копију (не старије од шест месеци), уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а, не старије од шест
месеци, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак, доказ о знању српског језика на којем се изводи васпитно образовни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Својеручно потписане
пријаве са контакт подацима и потребном докуметацијом
треба доставити поштом или лично предати на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Кандидати који не буду изабрани, документацију
могу преузети код секретара ПУ „Милка Диманић”, на горенаведеној адреси. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара и путем телефона: 016/875–425.

Лозниц а
ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
15300 Лозница, Гимназијска 5
тел. 015/878-635

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за наставника гимназије и стручног сарадника стечено на: 1) студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; б)
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, милтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1 подтачка б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Дужност директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 става 1 и 2
Закона, за наставника средње стручне школе, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. За директора школе кандидат треба: да
испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога или психолога; да има дозволу за рад за
наставника или стручног сарадника; да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је да у року
од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); да има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање, запуштање, злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за примање и давање мита, за
кривична дела против полне слободе, против правног
саобраћаја, против човечности и других добара заштиће-
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них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању, да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, коју кандидат преузима
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника,
педагога или психолога, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног
сарадника; потврду да има најмање осам година радног
стажа у области образовања и васпитања, по завршеном
високом образовању; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал, не старији од 6 месеци);
доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ (потврда привредног суда), лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оригинал), уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци),
уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак и да није под истрагом, доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
– извештај просветног испектора (уколико га има), уколико је кандидат претходно обављао дужност директора
установе, резултате стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања, преглед кретања у служби
са биографским подацима, доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно). Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узимата у
обзир за разматрање. Благовременом пријавом сматра се
она пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сматраће се и она пријава
која је предата препорученом пошиљком, и тада се као
дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку.
Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа
неће се узимати у разматрање. Кандидати ће бити позвани на интервју од стране комисије за избор директора
школе, по истеку рока за подношење пријава на конкурс.
Пријаву на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставити лично или на адресу школе. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају са назнаком „Конкурс за директора“ на
адресу школе. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон: 015/878-635.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
15314 Крупањ, Мачков камен 5
тел/факс: 015/581-260
e-mail: nasaradostkrupanj@gmail.com
www.predskolskaustanovakrupanj.com

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска школа, медицинска сестра – васпитач; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да кандидат зна српски језик и језик на којем остварује образовни-васпитни
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Потребна документација: CV, оверена фотокопија
дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија
уверења о држављанству, оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених/венчаних, лекарско уверење
(изабрани кандидат доставља пре закључивања уговора о раду), оверена фотокопија уверења да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмањетри 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 изрече-
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ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Уверења не могу
бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место медицинске сестре – васпитача на неодређено
време“, Предшколска установа „Наша радост“, Крупањ,
Мачков камен 5.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: завршена виша школа економске струке и најмање три године радног искуства на пословима рачуноводства; да кандидат познаје рад на рачунару и рачуноводствене рачунарске програме и испуњава услове из члана
120 Закона. Уз пријаву поднети: фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; доказ о положеном испиту за
лиценцу – лиценца (оверена копија) и попуњен пријавни
формулар. Фотокопије докумената морају бити оверене,
а документација не старија од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
са потребном документацијом доставити на горе наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Ниш
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Термотехника, термоенергетика и
процесна техника
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса
прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом
72 став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови
конкурса прописани су чланом 74 став 6 и став 8 Закона
о високом образовању, чланом 165 став 6 и став 8 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“
8/2017) и члановима 25, 26, 27 и 28 Ближих критеријума
за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у
Нишу” 3/2017). Декан Факултета ће свим учесницима овог
конкурса обезбедити могућност одржавања приступног
предавања, када је оно Ближим критеријумима за избор
у звања наставника предвиђено као обавезни услов за
избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на
начин прописан чланом 7 Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”
2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати
су у обавези да факултету доставе документацију којом
доказују да испуњавају услове из овог конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис дипломе доктора наука и диплома о завршеним претходним нивоима студија); доказ о педагошком
искуставу на високошколској установи (потврда или уговор о раду); биографију са библиографијом и пратећим
материјалом; попуњен, одштампан и потписан образац о
испуњености услова за избор у звање наставника који се
налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.npao.
ni.ac.rs; уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена правноснажна пресуда за
кривична дела против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи,
које је издато након датума расписивања овог конкурса;
фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац
чиповане личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе на горенаведену адресу. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено
приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације
сматраће се неуредним и неће бити разматране, о чему
Факултет доноси посебан закључак.

ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА“

18000 Ниш, Радних бригада 28

Наставник предметне наставе –
наставник физичког васпитања
са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике
Србије“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) –5), чланом 140 став 1
и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и
6/2020) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник Републике Србије – 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, 16/2020
и 19/2020) – у даљем тексту: Правилник) и то: да је стекао
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно
образовање кандидата је образовање из психолошких,
педагошких и 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 (који је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу).
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу сматра се да има образовање из претходног става. Да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1)
–5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачака 1), 3) –5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Образовање: професор физичког васпитања; професор
физичке културе; дипломирани педагог физичке културе;
професор физичког васпитања – дипломирани тренер са
назнаком спортске гране; професор физичког васпитања
– дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут;
дипломирани професор физичког васпитања и спорта;
мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије; професор физичког васпитања и спорта; мастер физичког васпитања и спорта; професор спорта и физичког васпитања; професор спорта и физичке културе; мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет). По расписаном конкурсу учесник
конкурса треба да поднесе: попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само учесник
конкурса који је променио презиме, односно име после
издавања уверења, односно дипломе); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне
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полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана); оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата диплома оверену
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета (само
учесник конкурса који има завршене студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 (само учесник конкурса који је
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стекао на високошколској установи у току студија или након дипломирања); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије, односно оверену
фотокопију доказа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену фотокопију доказа одговарајуће високошколске
установе о положеном испиту из српског језика (само
учесник конкурса који одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачака 7) и 8) пријава се сматра потпуном,
али кандидат који буде засновао радни однос по конкурсу,
обавезан је да наведено образовање стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Услови за
заснивање радног односа морају бити испуњени и после
заснивања радног односа. Термини изражени у овим
тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе. Рок за
пријаву је осам дана од дана објављивања конкурса. У
поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата
које упућује на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима, сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду доставља уверење о
психичној, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве
се неће узети у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/524-464

Наставник солфеђа
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020) и из члана 3 став 1 тачка 1
Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и
уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и
јавно информисање („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019 и 14/2020): мастер
теоретичар уметности, професионални статус – музички
педагог; дипломирани музичар, усмерење музички педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар
– педагог; дипломирани музичар – професор солфеђа;
професор солфеђа и музичке културе; професор солфеђа;
професор музике; професор музичког васпитања; да кан-
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дидат 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, противправног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.

Наставник клавира
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020) и још, из члана 4 став 1 тачка
14 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и
уметничким школама у подручју рада Култура, уметност
и јавно информисање („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019 и 14/2020): мастер музички уметник, професионални статус – клавириста;
дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани
музичар – пијаниста; академски музичар пијаниста; дипломирани клавириста; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, противправног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и уз попуњен
пријавни формулар прилажу и: кратку биографију; оригинал/оверену копију дипломе о стеченом образовању; оригинал / оверену копију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); оригинал / оверену копију извода из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци); оригинал / оверену
копију уверења о неосуђиваности (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси избрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ о знању језика се доставља само уколико образовање није стечено на
српском језику. Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. У поступку одлучивања о избору кандидата комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос, врши ужи избор
кандидата које упућује на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана добијања резултата
психолошке процене за рад са децом и ученицима, комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса,
лично у канцеларији секретара школе или препорученом
пошиљком на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
18410 Дољевац, Михајла Тимотијевића 3

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
на одређено време до повратка
запосленог са функције

на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Уз пријавни формулар за
конкурс, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати треба да доставе следећа документа: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврду о неосуђиваности, оригинал или
оверене копије које нису старије од 6 месеци. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Нови Па зар
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
ТЕКСТИЛА И КОЖЕ НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

Наставник српског језика
на одређено време
Наставник математике
на одређено време
Наставник теоријске групе
предмета – текстил
на одређено време ради замене
запосленог до повратка са функције
директора школе
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под
условом прописаним законом и ако: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвоа у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолоетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међунардоним 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 коме се остварује образовно-васпитни рад.
Образовање наставника, васпитача и стручних сарадника из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина: у складу са чланом 142 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник
је обавезан да стекне у року од једне, највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана
оглашавања. Уз одштампани примерак пријемног формулара који је прописан на званичној интернет страници Министарства просвете, кандидати су дужни да доставе следећу
документацију: 1) доказ о стручној спреми (диплома); 2)
уверење о држављанству 3) извод из МК рођених; 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. Лекарско
уверење кандидат прилаже пре закључуивања угоовра о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Информације се могу добити и на горе наведени број
телефона.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по прописима
који су уређивали високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
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ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏОВИЋ – ТРШО“

Логопед
на одређено време
до 31. 08. 2021. године

Наставник босанског језика и српског
као нематерњег језика
у издвојеном одељењу у Долову, на
одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке струковне студије) или на основним академским студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године.

36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна документација је: 1. одговарајуће образовање, 2. психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима, 3. потврда да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. уверење о држављанству, 5. да зна
српски језик, ако се образовно-васпитни рад остварује на
језику националне мањине осим услова из става 1 члана
139 лице мора да има и доказ о знању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачке 1, 3, 4 и 5 овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,
који заједно са потребном документацијом достављају школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе запошљавања „Послови“, на
адресу: ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“ Тутин, Његошева 15.
Кандидати ће бити писмено обавештени о избору у року од
8 дана од дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ХАБИБА СТОЧЕВИЋ“
36320 Тутин, 7. јула 6
тел. 020/811-203

Економ
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има:
средње образовање, возачку дозволу Б категорије.

Васпитач
за рад у вртићу „Бубамара“
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, на студијама у трајању од три године, као и одговарајуће више образовање.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за васпитне
групе у селима Добри Дуб, Паљево,
Пружањ, Браћак, Суви До
5 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, на студијама у трајању од три године, као и одговарајуће више образовање.
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Медицинска сестра – васпитач
на одређено време до 31. 08. 2021.
године, за рад у вртићу „Полетарац 2“
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл.
139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
законии 10/2019) и има стечено одговарајуће образовање
и то: средња медицинска школа, смер медицинска сестра
– васпитач или више образовање, односно одговарајуће
високо образовање нас тудијама првог степена (основне
струковне студије или специјалистичке струковне студије),
на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста.

Спремачица
на одређено време до 31. 08. 2021.
године, за рад у вртићу „Маја“
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако има:
основно образовање (II степен стручне спреме).
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни формулар доступан на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; личну и радну биографију са важећом адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење, односно извод
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Напомена: пријаве доставити лично или
поштом на адресу установе ПУ „Хабиба Сточевић“, 7. јули
16, Тутин. Више информација на телефон: 020/810-494.

Нови Са д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427
За стицање звања:

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

2. Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Енергетска електроника,
машине и погони и обновљиви извори
електричне енергије
на одређено време од 5 година

на о високом образовању и има прихваћену тему докторске
дисертације, као и услови прописани чланом 84 Закона о
високом образовању, чланом 156 Статута Универзитета
у Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких
наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о ближим
минималним условима за избор наставника и сарадника на
Факултету техничких наука у Новом Саду.

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области електротехничко и рачунарско
инжењерство, да је претходне степене студија завршио
са просечном оценом најмање осам (8), односно да има
најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о
високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 14 Правилника о ближим минималним
условима за избор наставника на Универзитету у Новом
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.

7. Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Теоријска и примењена
математика
на одређено време од 3 године

3. Наставник у звању доцента за ужу
научну област Производни и услужни
системи, организација и менаџмент
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент, да је претходне степене студија
завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно
да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74
Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника о ближим
минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на
Факултету техничких наука у Новом Саду.

4. Наставник у звању доцента за ужу
научну област Енергетска електроника,
машине и погони и обновљиви извори
електричне енергије
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области електротехничко и рачунарско
инжењерство, да је претходне степене студија завршио
са просечном оценом најмање осам (8), односно да има
најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о
високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 14 Правилника о ближим минималним
условима за избор наставника на Универзитету у Новом
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.
За избор у звања:

5. Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Аутоматика и управљање
системима
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области
електротехничко и рачунарско инжењерство и студент је
докторских студија који је сваки од претходних степена
студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам)
или завршене магистарске студије из области електротехничко и рачунарско инжењерство по законима пре доношења Закона о високом образовању и има прихваћену
тему докторске дисертације, као и услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

6. Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Примењено софтверско
инжењерство
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области
електротехничко и рачунарско инжењерство и студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија
завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) или завршене магистарске студије из области електротехничко и
рачунарско инжењерство по законима пре доношења Зако-
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УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области
примењена математика или математичке науке и студент
докторских студија који је сваки од претходних степена
студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам)
или завршене магистарске студије из области примењена
математика или математичке науке по законима пре доношења Закона о високом образовању и има прихваћену
тему докторске дисертације, као и услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

8. Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу научну област Механика
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне
академске студије или завршен факултет по законима
важећим пре доношења Закона о високом образовању са
просечном оценом најмање осам (8) из области машинско
инжењерство или техничка маханика и уписане мастер
академске студије или специјалистичке академске студије,
као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду,
чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11
Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом
Саду.

9. Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу научну област Примењено
софтверско инжењерство
на одређено време од 1 године,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне
академске студије или завршен факултет по законима
важећим пре доношења Закона о високом образовању са
просечном оценом најмање осам (8) из области елекротехничко и рачунарско инжењерство и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као и
услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању,
чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163
Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника
о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже
области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са свих нивоа студија,
за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; 4.
фотокопирану или очитану личну карту; 5. потврду о оцени
резултата педагошког рада – мишљење студената, уколико
кандидат поседује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи; 7. фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених
уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака,
за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју
се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу у научним,
односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у
развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу
у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докторским академским студијама. За избор у звање сарадника у настави приложити и потврду да је кандидат студент
мастер академских студија или специјалистичких академских
студија. За избор у звање асистента приложити и потврду
да је кандидат студент докторских студија. Уколико кандидат поседује диплому магистра наука, односно магистра
уметности, приложити и потврду да кандидат има при-

Бесплатна публикација о запошљавању

хваћену тему докторске дисертације, односно докторског
умнетничког пројекта. За избор у звање: доцента, ванредног професора и редовног професора приложити и попуњен
електронски образац: Referat komisije o kandidatima za izbor u
zvanje nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf сајту
Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs, и
то у року предвиђеном за пријаву. За сваку одредницу коју
кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у форми
одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удружењима,
одборима, органима управљања и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са
сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у
раду. За чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће
у програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести линк са
сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће
у раду. За избор у звање редовног професора, као доказе о
цитираности обавезно је доставити потврду Матице српске,
поред које кандидат може доставити и друге доказе (научне радове у којима се види цитираност, одштампану листу
цитата са Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који представља
услов за избор у звање наставника у штампи, неопходно је
да аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс за стицање звања и заснивање радног односа, посебно.
Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука
о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на
снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је
8 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“
Врбас, Блок Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100

1. Васпитач
5 извршилаца
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) и специјалистичким струковним студијама, по прописима који су уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра 2005.
године до 7. октобра 2017. године, на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање; 2) да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.

2. Медицинска сестра – васпитач
4 извршиоца
УСЛОВИ: 1) одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или специјалистичке струковне
студије), на којима је лице оспособљено за рад са децом
јасленог узраста или средње образовање, средња школа
у трајању од четири године, медицинска сестра – васпитач; 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
праввом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад.

3. Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: 1) средње образовање, положен стручни испит
за рад са судовима под притиском (за послове руковања
постројењем у котларници); 2) да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним праввом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије.

4. Техничар инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја и
опреме
УСЛОВИ: 1) најмање средње образовање, електрострука;
2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије. Докази
о испуњености услова под тачкама 1), 3)-5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа
„Бошко Буха“ – Врбас, Блок „Саве Ковачевића“ 8, Врбас, са
назнаком: „За конкурс”, или лично, сваког радног дана од
08.00 до 12.00 сати.

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

1. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Хистологија и
ембриологија
на одређено време, пуно радно време
(40 сати на Факултету)
2 извршиоца
УСЛОВИ: 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. краћу биографију, 2. фотокопију личне карте (уколико лична карта поседује чип, доставити фотокопију очитане, у случају да нема чип, довољна је обична фотокопија и
једне и друге стране личне карте са јасно видљивим подацима), 3. оверене копије диплома (копија се оверава код
јавног бележника/нотара), 4. списак радова и публикација
(у два примерка), 5. CD са радовима и публикацијама који су
наведени у списку, 6. образац упитника и образац пријаве
на конкурс се преузимају са сајта: https://www.mf.uns.ac.rs/
dokumenta.php, 7. доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности (уколико постоји)
и 8. доказ о некажњавању (преузима се у СУП-у). Пријаве
са документацијом подносе се искључиво на Писарници
Медицинског факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови
Сад, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Медицински факултет задржава право за случај потребе допуне документације, те
вас молимо да доставите тачне податке за контакт. Доказ
о некажњавању можете доставити најкасније 30 дана од
дана објављивања конкурса, с обзиром на потребну процедуру издавања предметног доказа. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Оглас објављен 30. 12. 2020. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: наставник
- сва звања, за ужу област Основне научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, група предмета Кошарка. Остали део огласа остаје непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

21238 Чуруг, Трг слободе 4
тел. 021/2934-140, 021/2933-017

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице
које испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19
и 6/20) и услове предвиђене Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015 од 24.12.2015) и то:
1. да има одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); или б)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 (три) месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да против њега
није покренут кривични поступак или истрага за кривична дела из тачке 3, као и да није правноснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности; 5. да има
држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 7. да има
дозволу за рад – лиценцу, односно положен стручни испит
за наставника, педагога или психолога; 8. да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 9.
да има завршену обуку и положен испит за директора установе. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 3–8 су
саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и
обавезама. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, за директора школе
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих
горе наведених услова, има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије) или на студијама у
трајању од три године, или више образовање, 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења привредног суда да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности (не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 (три) месеца,
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као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата није покренут кривични
поступак, нити да је покренута истрага за напред наведена кривична дела (не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика, само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту – лиценца за наставника, психолога или педагога; потврду да
кандидат има најмање 8 (осам) година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, а ако кандидат није у радном
односу потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство у области образовања и васпитања;
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе – лиценца за директора
(пријава која не садржи ово уверење неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да
у законском року положи испит за директора установе);
оверену фотокопију извештаја о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), у супротном је потребно доставити потврду
надлежне школске управе да није вршен стручно-педагошки надзор рада кандидата; оверену фотокопију
извештаја о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања за кандидата
на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе, у супротном је потребно доставити потврду
надлежне школске управе да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор рада школе;
фотокопију очитане личне карте кандидата; биографију
са кратким прегледом кретања у служби, стручног усавршавања и предлогом плана и програма рада директора за наредни мандатни период. Пријава на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом,
доставља се установи у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Пријава се може доставити путем поште или
предати лично у канцеларији секретара школе. Рок за
предају пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа. Додатне информације могу се добити код секретара школе лично или
позивом на број телефона: 021/2933-017 и 065/823-1672, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР“
21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1

Педагог
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/2017, 27/18 – други закон, 10/2019 и 6/2020) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020); 2. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривично дело 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 дискриминаторско понашање; 3. да
има држављанство Републике Србије, 4. да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс одштампану са званичног сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја
кандидати треба да доставе: оверен препис /фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); уверење о некажњавању из
МУП-а, не старије од 6 месеци; кратку биографију или
CV. Доказ о здравственој, психичкој и физичкој спо-

собности прибавља се пре закључења уговора о раду.
Доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад доставља кандидат које одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на телефон: 021/760-014.

Панчево
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“
26310 Алибунар

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из
члана 122 став 2, 3 и 4, члана 139 и члана 140 став 1,
2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020), у даљем тексту: Закон, или специјалистичке струковне студије другог степена из одговарајуће области по прописима који су уређивали високо
образовање у периоду од 10. септембра 2005. године до
07. октобра 2017. године, а у складу са чл. 149 став 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/19 и 6/20), за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања или лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат изабран
за директора који нема положен испит за директора
предшколске установе дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност, у складу са
условима прописаним законом. Кандидат треба и: да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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. У својеручно потписаној пријави-молби (1) кандидат подноси биографске податке,
односно радну биографију са кратким предлогом програма рада директора предшколске установе; 2. оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; 3. оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад)
за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно
уверења о положеном стручном испиту; 4. потврду о 8
година рада у установи у области образовања уколико
кандидат има образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
или специјалистичке струковне студије другог степена
из одговарајуће области, односно потврду о 10 година
рада у предшколској установи уколико кандидат има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона; 5. фотокопију резултата стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се
на конкурс пријавило лице које је претходно обављало
дужност директора установе) или фотокопију доказа о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандитата – извештај просветног саветника уколико га има, а
уколико нема, кандидат је дужан у пријави да назначи
да исти нема и разлог зашто га нема; 6. доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (оверено уверење се може доставити и из досијеа, а изабрани кандидат ће доставити ново
уверење накнадно, пре закључења уговора); 7. уверење
вишег или 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
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020 – даље: Закон),
не старије од 6 месеци; 8. уверење надлежне службе
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Министарства унутрашњих послова РС о подацима из
казнене евиденције за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 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, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци);
9. уверење привредног суда да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); 10. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); 11. извод из матичне књиге рођених (може
бити и старији од 6 месеци уколико је трајни, са холограмом); 12. извод из матичне књиге венчаних или други
документ уколико је промењено презиме, односно име у
документима; 13. фотокопија личне карте (не мора бити
оверена); 14. доказ да кандидат зна српски језик уколико
није образовање стекао на српском језику, у виду доказа
о положеном истпиту из српског језика са методиком по
програму одговарајуће високошколске установе; 15. кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампан и попуњен формулар доставља
заједно са пријавом на конкурс за избор директора; 16.
доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал или оверена копија) – пријава која не садржи доказ о положеној обуци и испиту за директора неће
се сматрати непотпуном, те ће изабрани кандидат бити у
обавези да положи испит за директора у законском року.
У пријави је обавезно навести контакт телефон кандидата. Потврда о годинама рада после стеченог одговарајућег образовања мора да садржи назив послодавца,
делатност којом се бави, радно место на које је кандидат
био распоређен и време трајања рада из области васпитања и образовања.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) одштампан и
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, формулар-за-конкурисање; 2) уз попуњен пријавни
формулар потребно је приложити радну биографију (CV),
тачну адресу пребивалишта и контакт телефон, 3) оверену
фотокопију дипломе или уверења о дипломирању; 4) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;
5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; 6) извод из казнене евиденције као доказ о
неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није
утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци), 7) доказ о
знању српског језика подносе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику, 8) пре закључења уговора о раду кандидат који је изабран доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије
од шест месеци. Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији (не старије од 6 месеци). Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријавом
на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења законом предвиђеног
поступка – конкурса, за пријем у радни однос на одређено
време. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пријаве
се подносе лично у објекту установе у Ковачици, у канцеларији секретара, радним даном од 9.00 до 13.00 часова или
слати путем поште на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс за стручног сарадника – логопеда”, у затвореној
коверти. Информације о конкурсу могу се добити у предшколској установи код секретара, на телефон: 013/662-122,
од 10.00 до 13.00 часова. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом и доказима достављају се у року од 15 дана од објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу: Предшколска
установа „Полетарац” Алибунар, Вука Караџића 6, 26310
Алибунар, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за
избор директора”, поштом или лично, у периоду од 8 до 13
часова у просторијама установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, као ни копије
докумената које нису оверене од стране јавног бележника.
Одлука о избору кандидата биће донета у законском року.
Кандидати који ће бити на листи кандидата која се доставља министру ради именовања, дужни су да доставе још
један примерак оверене документације установи. Ближа
обавештења се могу добити сваког радног дана, у периоду
од 8 до 13 часова, на број телефона: 060/4771-103.

УСЛОВИ: средња стручна спрема. Кандидат треба да
испуњава услове предвиђене 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 даље: Закон) и то да: 1) има одговарајуће образовање: средња стручна спрема – кувар, 2) има 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 да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Диплома о стеченом образовању на српском језику
која се приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом о
знању српског језика под тачком 5.

ПУ „КОЛИБРИ“
Ковачица
26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

Стручни сарадник – логопед
на одређено време ради замене одсутног
запосленог дуже од 60 дана
УСЛОВИ: висока стручна спрема. Кандидат треба да
испуњава услове предвиђене 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 даље: Закон) и то да: 1) има одговарајуће
образовање: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије); високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2) има 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 да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Диплома о стеченом образовању на српском
језику која се приложи као доказ под тачком 1 сматра се
доказом о знању српског језика под тачком 5.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПУ „КОЛИБРИ“
Ковачица

Кувар
на одређено време ради замене одсутног
запосленог дуже од 60 дана, за рад у
Црепаји

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) одштампан и
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, формулар за конкурисање; 2) уз попуњен
пријавни формулар потребно је приложити радну биографију (CV), тачну адресу пребивалишта и контакт телефон;
3) оверену фотокопију дипломе; 4) оригинал или оверену
фотокопију уверења о државлљанству; 5) оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); 7) доказ о знању
српског језика подносе само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику; 8) пре закључења уговора о раду кандидат који је изабран доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије
од шест месеци. Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији (не старије од 6 месеци). Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријавом
на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења законом предвиђеног
поступка – конкурса за пријем у радни однос на одређено
време. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пријаве
се подносе лично у објекту установе у Ковачици у канцеларији секретара, радним даном од 9.00 до 13.00 часова
или слати путем поште на адресу: Предшколска установа
„Колибри“, Др Јанка Булика бб, 26210 Ковачица, са назнаком „За конкурс за кувара“, у затвореној коверти. Инфор-

мације о конкурсу могу се добити у предшколској установи
код секретара на телефон: 013/662-122, од 10.00 до 13.00
часова. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Пирот
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“
18330 Бабушница, 7. бригаде 18

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме. Кандидат уз пријаву са кратком биографијом (са кретањем у служби - CV) прилаже документацију у овереним копијама: диплому о стеченом високом образовању
економске струке (240 бодова); уверење о положеном
стручном испиту; најмање 5 година радног искуства на
рачуноводственим пословима – доказује се потврдом или
уверењем; уверење о држављанству; извод из МКР; лекарско уверење; уверење основног и вишег суда да се против
њега не води кривични поступак; доказ да кандидат није
осуђиван – уверење МУП-а из казнене евиденције. Пријаве
слати на адресу: Предшколска установа „Дечја радост“, 7.
бригаде 18, 18330 Бабушница и на имејл: sekretar.vrticbb@
gmail.com. За ближа обавештења обратити се на тел.
010/385-202. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији ,,Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријепоље
ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ
31330 Прибој, Немањина 37

1. Педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и
(2) и тачка 2 истог члана Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7 /2019, 2/2020, 3/2020 и 14/2020); 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик,
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 достављају се уз
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2 ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе следећа
документа: диплому о одговарајућој стручној спреми у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци),
извод из МК рођених (не старији од 6 месеци). Пријава са
документацијом доставља се на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумената морају бити
оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. 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 у публикацији „Послови“. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.

Национална служба
за запошљавање

13.01.2021. | Број 916 |
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Смедерево
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“
11420 Смедеревска Паланка
10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник корепетиције
са 70% норме
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег
образовања, односно одговарајуће високо образовање
прописано чланом 140 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; и то дипломирани музичар, усмерење пијаниста;
дипломирани музичар – пијаниста; дипломирани музичар – оргуљаш; дипломирани музичар – чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш;
академски музичар чембалиста; мастер музички уметник
– професионални статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; 3. поседовање
држављанства Републике Србије; 4. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; 5. знање српског језика, односно језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
1) попуњен пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) краћу биографију; 3) доказ о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија
(уверење о држављанству, не старије од шест месеци); 4)
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старији од шест месеци); 5) оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(фотокопија, не старија од шест месеци); 6) доказ о неосуђиваности издат од надлежног МУП-а (не старији од три
месеца); 7) доказ о знању српског језика, осим за кандидате који су на српском језику стекли одговарајуће образовање. Пре закључења уговора о раду, кандидат подноси
и доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 2
Закона о основама система образовања и васпиатања (уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима). Конкурс спроводи конкурсна
комисија. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна
комисија неће узети у разматрање. Решење о избору кандидата конкурсна комисија доноси у року од осам (8) дана
од дана обављеног разговора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос. Школа нема обавезу
да кандидатима пријављеним на конкурс врати приложену
документацију по конкурсу. Пријаве треба послати поштом
(обавезно са повратницом) уз назнаку „За конкурс”, на
адресу: Основна музичка школа „Божидар Трудић“, 11420
Смедеревска Паланка, 10. октобра 13 или поднети непосредно у Секретаријат ОМШ „Божидар Трудић“ Смедеревска Паланка. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 026/317-490.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11328 Водањ, Петра Кочића 1
тел. 026/4715-004

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
у складу са Законом о високом образовању, односно
образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године по прописима који су утврђивали високо образовање до 10.09.2005. године; степен и
врста образовања морају бити у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20
и 16/20); кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; наставник који је
у току студија положио испит из педагогије или психологије или стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог закона; уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање 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.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
Уз захтев кандидат доставља: диплому о завршеном
образовању са исправом којом се доказује да је стекао
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима
из педагогије или психологије или доказ да је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал или
оверена копија); уверење, оригинал или оверена копија,
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
се достављају непосредно или путем поште на адресу:
ОШ „Вожд Карађорђе“, Петра Кочића 1, 11328 Водањ.
Сва потребна обавештења могу се добити код секретара
школе на број телефона: 026/4715-004.

Наставник информатике
са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл.
139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 –
др. закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), у складу са Законом
о високом образовању, односно образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су утврђивали високо образовање
до 10.09.2005. године; степен и врста образовања морају
бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20); кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких

дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова; наставник
који је у току студија положио испит из педагогије или
психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1
овог Закона; уверење о држављанству РС (оригинал или
оверена копија); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање 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. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља:
диплому о завршеном образовању са исправом којом се
доказује да је стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије или психологије или доказ
да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
(оригинал или оверена копија); уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл.
139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 –
др. закон, 10/19 и 6/20) (оригинал или оверена копија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
се достављају непосредно или путем поште на адресу:
ОШ „Вожд Карађорђе“, Петра Кочића 1, 11328 Водањ.
Сва потребна обавештења могу се добити код секретара
школе на број телефона: 026/4715-004.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел. 026/4761-078

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
запосленог са функције
УСЛОВИ: Уз одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци), уверење суда да против кандидата
није покренута истрага (не старије од 6 месеци), доказ о
неосуђиваности кандидата за кривична дела утврђена у
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, тј. извод из казнене евиденције, који
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), а за
наставника – уверење о положеном стручном испиту за рад
у образовању или положеном испиту за лиценцу. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Сва документа се прилажу како је назначено у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. У току
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва
радна места који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу
са чланом 154 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који утврди школа
у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горе наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“ или лично донети у секретеријат школе, радним данима од 09.00 до 12.00 часова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40

Оглас објављен 14.10.2020. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости.

Сремска Митровица
ПУ “ПОЛЕТАРАЦ”

22300 Стара Пазова
Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223, факс: 022/310-565
e-mail: poletarac.pazova@gmail.com

Васпитач
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање
и то: више образовање, односно одговарајуће високо образовање из области педагошких наука на студијама првог
степена (основне струковне студије, основне академске
студије или специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање – васпитач;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; дозвола за рад / лиценца (обавеза полагања испита
за лиценцу).

Медицинска сестра – васпитач
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање
и то средње образовање у трајању од четири године (медицинска сестра – васпитач), одговарајуће 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 – васпитач; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад;
дозвола за рад / лиценца (обавеза полагања испита за
лиценцу).

Референт за правне, кадровске и
административне послове
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање и то стечено средње образовање економске или
правне струке у трајању од четири године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад;
знање рада на рачунару.

Бесплатна публикација о запошљавању

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање
и то завршено средње образовање у трајању од две године; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Помоћни радник у кухињи – сервирка
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање, и то завршено средње образовање у трајању од две
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне формулар за
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без приложеног попуњеног
формулара сматраће се непотпуним и неће бити узете у
разматрање. Уз попуњен пријавни формулар потребно је
приложити: 1. радну биографију (CV), тачну адресу пребивалишта, контакт телефон и имејл-адресу; 2. доказ о
стеченом образовању; 3. доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл.
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др.
закони, 10/19 и 6/2020) и то: уверење из казнене евиденције издато од стране надлежне полицијске управе МУП-а
(не старије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству Републике Србије; 5. доказ о знању српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао
одговарајуће образовање на српском језику, потребно је да
достави уверење да је положио испит из српског језика са
методиком, по програму одговарајуће високошколске установе); 6. извод из матичне књиге рођених (нови образац
са холограмом, трајно важење); 7. уверење о положеном
испиту за лиценцу – дозволи за рад (стручни испит), уколико кандидат има лиценцу за послове: васпитача и медицинске сестре васпитача; 8. доказ о знању рада на рачунару:
сертификат, уверење, диплома и сл. за послове референта
за правне, кадровске и административне послове. Сва приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно препису који мора бити оверен у складу
са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа
(„Службени гласник РС”, број 93/2014 , 22/2015 и 87/2018).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Приложена конкурсна
документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе спровођења законом предвиђеног
поступка – конкурса за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Пријаве се подносе искључиво путем препоручене пошиљке или лично на адресу
предшколске установе, са назнаком: „За конкурс за заснивање радног односа за _________ (назив посла за који се
конкурише)“ у затвореној коверти. Информације о конкурсу
могу се добити у предшколској установи у кадровској служби, на телефон: 022/311-223, од 8.00 до 14.00 сати. Решење
о избору кандидата биће донето у року предвиђеном у чл.
154 став 7 Закона.

СТШ „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“
22400 Рума, Вука Караџића 70
тел. 022/474-716

Библиотекар
са 55% радног времена
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање, у складу са важећим
Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама и Законом о основама система
образовања и васпитања; 2. да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. да познаје језик на
коме се изводи настава. Кандидат у пријави на конкурс подноси следећа документа: пријавни формулар који можете
наћи на интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; диплому/уверење – оригинал или
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци о испуњености
услова у погледу врсте и степена стручне спреме, у складу
са важећим Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама и Законом о основама система образовања и васпитања; извод из матичне
књиге рођених, не старији од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству, не старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности, не старији од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија). Пријављени кандидати биће упућени на претходну проверу психофизичке способности у складу са Законом. Доказ о здравственој способности кандидата подноси
се пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења
се могу добити у секретаријату школе, на тел. 022/474716. Пријаве са потребном документацијом о испуњености
услова подносе се у затвореној коверти на адресу школе:
Вука Караџића 70, 22400 Рума, са назнаком „За конкурсну
комисију“.

Посао се не чека, посао се тражи
13.01.2021. | Број 916 |
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Наука и образовање

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА
„СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ”
22400 Рума, Вука Караџића 70
тел. 022/474-784, факс: 022/470-944
e-mail: brile.ruma@gmail.com
www.poljskolaruma.edu.rs

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат који
испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона и опште услове, и то: да има одговарајуће образовање;
да поседује дозволу за рад; да је савладао обуку и да има
положен испит за директора установе; најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одоварајућег образовања; да поседује
психичку и физичку и здравствену способност са рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Поред пријаве која треба да садржи
радну биографију и оквирни план за време трајања мандата, кандидат је дужан да достави: доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе), уверење
о држављанству које није старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом које издаје надлежна полицијска
управа, уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима,
не старије од 6 месеци (подноси се пре закључења уговора о раду), потврду о радном стажу у просвети, уверење
о положеном испиту за директора установе (пријава ће
се сматрати потпуном и уколико кандидат нема положен
испит за директора установе, али је изабрани кандидат
дужан да га положи у року од две године од дана ступања на дужност), уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника (оригинал
или оверена фотокопија). Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити од
секретара школе на тел. 022/474-784. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се
лично или на адресу школе.

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

Сарадник у звању асистента са
докторатом из области медицинских
наука, ужа научна област –
Фармацеутске науке
са 30% норме,
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: доктор фармацеутских или медицинских наука,
смисао за наставни рад, објављени стручни радови у одговарајућој области, позитивна оцена за наставно-педагошки
рад од стране студената. Остали услови су утврђени Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником
о избору у звања наставника и сарадника и Правилником
о организацији и систематизацији послова у школи, у складу са којима ће бити извршен избор између пријављених
кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
поднесу: биографију са свим битним подацима: кретање
у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање – навести
сва звања), списак радова, остале податке: о наставном
раду; научноистраживачком, уметничком, стручном и
професионалном доприносу; о ангажовању у развоју
наставе и других делатности високошколске устано-
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ве; ваннаставним активностима; доприносу локалној
и широј заједници; признањима и наградама. Докази у
овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, све високошколске дипломе
и додатак дипломи или нострификације диплома стечене у иностранству, доказ надлежног органа поводом
чињенице да кандидат није под истрагом и није кривично осуђиван. Доказ надлежног органа поводом чињенице да кандидат није под истрагом. Пријаве на конкурс
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача и тренера
у Суботици, Банијска 67. Сву конкурсну документацију,
као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и
у електронској форми (на компакт диску – CD). Упућују
се кандидати да користе образац пријаве на конкурс који
се налази на сајту школе: www.vsovsu.rs. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и бити
разматране.

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

Сарадник за избор у звање асистента
и заснивање радног односа из области
Физичко васпитање и спорт, ужа научна
област Физичко васпитање и спорт
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 (осам) и који показује смисао за наставни рад,
објављени стручни радови у одговарајућој области, позитивна оцена за наставно-педагошки рад од стране студената, као и магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације, сваки од предходних степена студија завршен
са просечном оценом најмање 8,00 (осам), који показује
смисао за наставни рад, има објављене стручне радове у одговарајућој области и позитивну оцену за наставно-педагошки рад од стране студената. Остали услови су
утврђени Законом о високом образовању, Статутом Школе,
Правилником о избору у звања наставника и сарадника,
Правилником о организацији и систематизацији послова у
Школи, у складу са којима ће бити извршен избор између
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима, кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или
фирма, трајање запослења и звање – навести сва звања),
списак радова и саме радове. Остале податке: о наставном
раду, научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе и
других делатности високошколске установе, ваннаставним
активностима; доприносу локалној и широј заједници; признањима и наградама. Докази у овереној фотокопији: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, све
високошколске дипломе и додатак дипломи или нострификације диплома стечене у иностранству. Доказ надлежног
органа поводом чињенице да кандидат није под истрагом и
није кривично осуђиван. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивљња у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс
подносе се на адресу: Висока школа струковних студија
за образовање васпитача и тренера у Суботици, Банијска
67. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми
(на компакт диску – CD). Упућују се кандидати да користе
образац пријаве на конкурс који се налази на сајту школе
www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир и неће бити разматране.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Ужице
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

Наставник у звање редовни или
ванредни професор за ужу научну
област Општа психологија, научна
област Психолошке науке
на неодређено време (за редовног
професора) или на одређено време од 5
година (за ванредног професора)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из одговарајуће научне области (психологија).
Општи предуслов: кандидати морају да испуњавају општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4
Закона о високом образовању и чл. 124е ст 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и чл. 89 Статута Педагошког факултета у Ужицу.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду надлежног органа (полицијске управе) да
нису осуђивани за кривична дела прописана чл. 72 ст. 4
Закона о високом образовању и чл. 124 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу; уверење суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница;
оверене фотокопије диплома или уверења о претходно
завршеним нивоима студија; списак стручних и научних
публикација; друге доказе којима се доказује испуњавање
прописаних услова. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на
CD-у). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документима са назнаком „За конкурс“,
доставити на адресу: Педагошки факултет у Ужицу, Трг
Светог Саве 36.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
ЗАПАДНА СРБИЈА
(Са седиштем у Ужицу)
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/510-169

Наставник у звање наставника страног
језика за ужу научну, односно стручну
област Филолошке науке (немачки
језик)
на одређено време од пет година,
са 20% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава следеће обавезне услове: обавезни услови за избор у звање наставника страног језика
су: завршене студије првог, другог степена (дипломске
академске студије – мастер) или трећег степена (доктор наука) на акредитованој високошколској установи
и акредитованом студијском програму, у одговарајућој
научној/стручној области за коју се бира, по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године или магистар наука из одговарајуће научне / стручне области по пропису који је уређивао високо образовање пре ступања на снагу Закона о високом
образовању 10. 09. 2005. године или завршене студије
у четворогодишњем трајању – VII/1 степен стручне
спреме према прописима који су важили пре ступања на
снагу Закона о високом образовању; објављене стручне
радове у одговарајућој области; способност за наставни
рад. Допунски услови за избор у звање наставника страног језика су: ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег
наставног, односно педагошког рада; позитивна оцена
доприноса развоју наставе и других делатности Академије. Уз пријаву на конкурс, као доказе о испуњавању
услова, кандидат је дужан да достави следећу документацију: 1. радну биографију (у штампаној и електронској
верзији у Word-у) која треба да садржи следеће податке:
лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан,
месец и година, место рођења, општина); држављанству, телефон и мејл; о постигнутим степенима образовања; податке о истраживачком, стручном и професионалном доприносу; податке о доприносу наставној
делатности; податке о доприносу стручној, академској и
широј заједници; податке о сарадњи са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама
у земљи и иностранству; друге податке за које кандидат сматра да су битни; 2. доказе: потврда установе или
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друге организације о радном искуству; извод из матичне
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат ступањем у брак променио личне податке),
уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији;
диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у овереној фотокопији; ако кандидату до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у овереној
фотокопији, осим за нострификацију дипломе; доказе о
изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат
био биран у наставно и научно звање на другој установи;
сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате
од научних, стручних и других надлежних организација,
организатора научних и стручних скупова, организатора
пројеката, научних и стручних часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у пријави који
се односи на истраживачки, стручни и професионални
допринос; допринос наставној делатности; допринос
стручној, академској и широј заједници и сарадњу са
другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству; друге доказе за које учесник конкурса сматра да су битни; доказе
о неосуђиваности за кривична дела утврђена Законом и
Статутом. За комплетност документације коју подноси на
конкурс одговоран је учесник конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.
Рок за пријављивање кандидата по конкурсу је 8 дана од
дана објављивања у јавном гласилу, односно интернет
страници Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Марина Шумаревић, контакт телефон: 031/510-169.

Сарадник у звање асистента за ужу
научну, односно стручну област
Економске науке
на одређено време од три године
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава следеће обавезне услове: обавезни услови за избор у звање асистента су: завршене
студије другог степена на акредитованој високошколској
установи и акредитованом студијском програму у одговарајућој научној / стручној области за коју се бира; сваки од претходних нивоа студија завршен са просечном
оценом најмање осам (8); статус студента на студијама
трећег степена – докторским студијама из уже научне-стручне области за коју се бира или звање магистра
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације;
способност за наставни рад. Допунски услови за избор у
звање асистента су: ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; позитивна
оцена доприноса развоју наставе и других делатности
Академије. Уз пријаву на конкурс, као доказ о испуњавању услова, кандидат је дужан да достави следећу
документацију: 1. радну биографију (у штампаној и
електронској верзији у Word-у) која треба да садржи следеће податке: лични подаци: име и презиме; подаци о
рођењу (дан, месец и година, место рођења, општина);
држављанству, телефон и мејл; о постигнутим степенима
образовања; податке о истраживачком, стручном и професионалном доприносу; податке о доприносу наставној
делатности; податке о доприносу стручној, академској и
широј заједници; податке о сарадњи са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама
у земљи и иностранству; друге податке за које кандидат сматра да су битни; 2. доказе: потврда установе или
друге организације о радном искуству; извод из матичне
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат ступањем у брак променио личне податке),
уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији;
диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у овереној фотокопији. Ако кандидату до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у овереној
фотокопији, осим за нострификацију дипломе; доказе о
изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат
био биран у наставно и научно звање на другој установи;
сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате
од научних, стручних и других надлежних организација,
организатора научних и стручних скупова, организатора
пројеката, научних и стручних часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у пријави који
се односи на истраживачки, стручни и професионални
допринос; допринос наставној делатности; допринос
стручној, академској и широј заједници и сарадњу са
другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству; друге доказе за које учесник конкурса сматра да су битни; доказе
о неосуђиваности за кривична дела утврђена Законом и
Статутом. За комплетност документације коју подноси на
конкурс одговоран је учесник конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.
Рок за пријављивање кандидата по конкурсу је 8 дана од

Бесплатна публикација о запошљавању

дана објављивања у јавном гласилу, односно интернет
страници Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Марина Шумаревић, контакт телефон: 031/510-169.

Наставник у звању предавача за
ужу научну, односно стручну област
Грађевинско инжењерство
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом,
кандидат мора да испуњава следеће обавезне услове:
обавезни услови за избор у звање предавача су: стечен
академски назив магистра наука или најмање стручни
назив специјалисте академских студија из научне, односно стручне области за коју се бира у звање, стечен на
акредитованом факултету и акредитованом студијском
програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, односно стручне
области за коју се бира у звање, стечен у иностранству,
признат у складу са Законом о високом образовању, способност за наставни рад. Допунски услови за избор у
звање предавача су: ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; позитивна
оцена доприноса развоју наставе и других делатности
Академије; поседовање најмање три референци из научне, односно стручне области за коју се бира, између
следећих референци: научни / стручни рад објављен у
међународним или домаћим научним часописима или
зборницима са научних / стручних скупова; објављени
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, из научне-стручне области за коју се бира;
студије и пројекти; учествовање или вођење посебних
стручних курсева, семинара или радионица у земљи и
иностранству; рецензирање научних и стручних радова публикованих у међународним, односно домаћим
научним, референтним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова из научне, односно
стручне области за коју се бира. Уз пријаву на конкурс,
као доказ о испуњавању услова, кандидат је дужан да
достави следећу документацију: 1. радну биографију (у
штампаној и електронској верзији у Word-у) која треба
да садржи следеће податке: лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и година, место
рођења, општина); држављанству, телефон и мејл; о
постигнутим степенима образовања; податке о истраживачком, стручном и професионалном доприносу; податке о доприносу наставној делатности; податке о доприносу стручној, академској и широј заједници; податке о
сарадњи са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству;
друге податке за које кандидат сматра да су битни; 2.
доказе: потврда установе или друге организације о радном искуству; извод из матичне књиге рођених, извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат ступањем
у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому или решење
о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у
овереној фотокопији. Ако кандидату до тренутка подношења пријаве није издата диплома подноси се уверење
о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за
нострификацију дипломе; доказе о изборима у наставно
и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и
научно звање на другој установи; сертификате, потврде,
уверења и друге исправе издате од научних, стручних и
других надлежних организација, организатора научних
и стручних скупова, организатора пројеката, научних и
стручних часописа, високошколских установа за сваки
податак наведен у пријави који се односи на истраживачки, стручни и професионални допринос; допринос
наставној делатности; допринос стручној, академској и
широј заједници и сарадњу са другим високошколским,
односно научно-истраживачким институцијама у земљи
и иностранству; друге доказе за које учесник конкурса
сматра да су битни; доказе о неосуђиваности за кривична дела утврђена Законом и Статутом. За комплетност
документације коју подноси на конкурс одговоран је
учесник конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање
кандидата по конкурсу је 8 дана од дана објављивања у
јавном гласилу, односно интернет страници Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу: Марина Шумаревић,
контакт телефон: 031/510-169.

Наставник у звање предавача за ужу
научну, односно стручну област Опште
медицински предмети са здравственом
негом
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом,
кандидат мора да испуњава следеће обавезне услове:
обавезни услови за избор у звање предавача су: стечен
академски назив магистра наука или најмање стручни
назив специјалисте академских студија из научне, односно стручне области за коју се бира у звање, стечен на
акредитованом факултету и акредитованом студијском
програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, односно стручне
области за коју се бира у звање, стечен у иностранству,
признат у складу са Законом о високом образовању, способност за наставни рад. Допунски услови за избор у
звање предавача су: ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; позитивна
оцена доприноса развоју наставе и других делатности
Академије; поседовање најмање три референци из научне, односно стручне области за коју се бира, између
следећих референци: научни / стручни рад објављен у
међународним или домаћим научним часописима или
зборницима са научних / стручних скупова; објављени
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, из научне-стручне области за коју се бира;
студије и пројекти; учествовање или вођење посебних
стручних курсева, семинара или радионица у земљи и
иностранству; рецензирање научних и стручних радова публикованих у међународним, односно домаћим
научним, референтним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова из научне, односно
стручне области за коју се бира. Уз пријаву на конкурс,
као доказ о испуњавању услова, кандидат је дужан да
достави следећу документацију: 1. радну биографију (у
штампаној и електронској верзији у Word-у) која треба
да садржи следеће податке: лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и година, место
рођења, општина); држављанству, телефон и мејл; о
постигнутим степенима образовања; податке о истраживачком, стручном и професионалном доприносу; податке о доприносу наставној делатности; податке о доприносу стручној, академској и широј заједници; податке о
сарадњи са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству;
друге податке за које кандидат сматра да су битни; 2.
доказе: потврда установе или друге организације о радном искуству; извод из матичне књиге рођених, извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат ступањем
у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому или решење
о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у
овереној фотокопији. Ако кандидату до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење
о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за
нострификацију дипломе; доказе о изборима у наставно
и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и
научно звање на другој установи; сертификате, потврде,
уверења и друге исправе издате од научних, стручних и
других надлежних организација, организатора научних
и стручних скупова, организатора пројеката, научних и
стручних часописа, високошколских установа за сваки
податак наведен у пријави који се односи на истраживачки, стручни и професионални допринос; допринос
наставној делатности; допринос стручној, академској и
широј заједници и сарадњу са другим високошколским,
односно научно-истраживачким институцијама у земљи
и иностранству; друге доказе за које учесник конкурса
сматра да су битни; доказе о неосуђиваности за кривична дела утврђена Законом и Статутом. За комплетност
документације коју подноси на конкурс одговоран је
учесник конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање
кандидата по конкурсу је 8 дана од дана објављивања у
јавном гласилу, односно интернет страници Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу: Марина Шумаревић,
контакт телефон: 031/510-169.

Наставник у звање професора
струковних студија за ужу научну,
односно стручну област Науке о
уметности
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава следеће обавезне услове: обавезни услови за избор у звање професора струковних
студија су: завршене академске студије трећег степена
– научни назив доктора наука из научне, односно стручне области за коју се бира у звање, који је стечен на
акредитованом факултету и акредитованом студијском
програму у Републици Србији или у иностранству (диплома призната у складу са Законом о високом образовању)
или стечено научно звање доктора наука (VIII степен) из
одговарајуће научне-стручне области, по пропису који је
уређивао високо образовање пре 10. 09. 2005. године;
научне, односно стручне радове објављене у научним
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часописима или зборницима, са рацензијама; способност
за наставни рад. Допунски услови за избор у звање професора струковних студија су: ако је кандидат лице које је
раније обављало наставни рад, позитивна оцена укупног
досадашњег наставног, односно педагошког рада; позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, утврђена према одредбама овог Правилника; поседовање најмање пет референци из научне,
односно стручне области за коју се бира, између следећих
референци: научни / стручни радови објављени у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних / стручних скупова; објављен уџбеник,
практикум, приручник, збирка задатака, монографија, из
научне-стручне области за коју се бира; студије и пројекти
(оригинално стручно остварење или руковођење или
учешће у пројекту); учествовање или вођење посебних
стручних курсева, семинара или радионица у земљи и
иностранству; рецензирање научних и стручних радова
публикованих у међународним, односно домаћим научним, референтним часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова из научне, односно стручне области за коју се бира. Уз пријаву на конкурс, као
доказ о испуњавању услова, кандидат је дужан да достави
следећу документацију: 1. радну биографију (у штампаној и електронској верзији у Word-у) која треба да садржи
следеће податке: лични подаци: име и презиме; подаци
о рођењу (дан, месец и година, место рођења, општина);
држављанству, телефон и мејл; о постигнутим степенима
образовања; податке о истраживачком, стручном и професионалном доприносу; податке о доприносу наставној
делатности; податке о доприносу стручној, академској и
широј заједници; податке о сарадњи са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама
у земљи и иностранству; друге податке за које кандидат сматра да су битни; 2. доказе: потврда установе или
друге организације о радном искуству; извод из матичне
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат ступањем у брак променио личне податке),
уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији;
диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у овереној фотокопији. Ако кандидату до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у овереној
фотокопији, осим за нострификацију дипломе; доказе
о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат
био биран у наставно и научно звање на другој установи;
сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате
од научних, стручних и других надлежних организација,
организатора научних и стручних скупова, организатора
пројеката, научних и стручних часописа, високошколских
установа за сваки податак наведен у пријави који се односи на истраживачки, стручни и професионални допринос;
допринос наставној делатности; допринос стручној, академској и широј заједници и сарадњу са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама
у земљи и иностранству; друге доказе за које учесник
конкурса сматра да су битни; доказе о неосуђиваности за
кривична дела утврђена Законом и Статутом. За комплетност документације коју подноси на конкурс одговоран је
учесник конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање
кандидата по конкурсу је 8 дана од дана објављивања у
јавном гласилу, односно интернет страници Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Лице задужено за давање
обавештења о конкурсу: Марина Шумаревић, контакт
телефон: 031/510-169.
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вилника; поседовање најмање пет референци из научне,
односно стручне области за коју се бира, између следећих
референци: научни / стручни радови објављени у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних / стручних скупова; објављени уџбеник,
практикум, приручник, збирка задатака, монографија, из
научне-стручне области за коју се бира; студије и пројекти
(оригинално стручно остварење или руковођење или
учешће у пројекту); учествовање или вођење посебних
стручних курсева, семинара или радионица у земљи и
иностранству; рецензирање научних и стручних радова
публикованих у међународним, односно домаћим научним, референтним часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова из научне, односно стручне области за коју се бира. Уз пријаву на конкурс, као
доказ о испуњавању услова, кандидат је дужан да достави
следећу документацију: 1. радну биографију (у штампаној и електронској верзији у Word-у) која треба да садржи
следеће податке: лични подаци: име и презиме; подаци
о рођењу (дан, месец и година, место рођења, општина);
држављанству, телефон и мејл; о постигнутим степенима
образовања; податке о истраживачком, стручном и професионалном доприносу; податке о доприносу наставној
делатности; податке о доприносу стручној, академској и
широј заједници; податке о сарадњи са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама
у земљи и иностранству; друге податке за које кандидат сматра да су битни; 2. доказе: потврда установе или
друге организације о радном искуству; извод из матичне
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат ступањем у брак променио личне податке),
уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији;
диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у овереној фотокопији. Ако кандидату до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у овереној
фотокопији, осим за нострификацију дипломе; доказе
о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат
био биран у наставно и научно звање на другој установи;
сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате
од научних, стручних и других надлежних организација,
организатора научних и стручних скупова, организатора
пројеката, научних и стручних часописа, високошколских
установа за сваки податак наведен у пријави који се односи на истраживачки, стручни и професионални допринос;
допринос наставној делатности; допринос стручној, академској и широј заједници и сарадњу са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама
у земљи и иностранству; друге доказе за које учесник
конкурса сматра да су битни; доказе о неосуђиваности за
кривична дела утврђена Законом и Статутом. За комплетност документације коју подноси на конкурс одговоран је
учесник конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање
кандидата по конкурсу је 8 дана од дана објављивања у
јавном гласилу, односно интернет страници Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Лице задужено за давање
обавештења о конкурсу: Марина Шумаревић, контакт
телефон: 031/510-169.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“
14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Васпитач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске,
мастер струковне студије или специјалистичке академске студије); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; на
студијама првог степена (основне академске, односно
струковне или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или одговарајуће више
образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање и давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматраће
се пријава која садржи: попуњен формулар за пријаву
на конкурс (који се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја или у установи), кратку радну биографију (са обавезно назначеним важећим бројем телефона), оверену копију дипломе
о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених (нови образацм оригинал или оверена копија);
оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности – уверење издаје надлежна полицијска
управа, не старије од 6 месеци и очитану личну карту.
Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора
о раду. Доказ да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад – српски језик, у обавези су да доставе
само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику (доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика). Пријаву са комплетном документацијом доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Ивана Тешић, секретар, тел. 014/411602, звати од 08.00 до 12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДА ПУРИЋ”

14000 Ваљево, Владике Николаја 33
тел. 014/221-225

Чистачица

Наставник у звање професора
струковних студија за уже научне,
односно стручне области Рачунарско
инжењерство и информатика и
Електротехничко инжењерство
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава следеће обавезне услове: обавезни услови за избор у звање професора струковних
студија су: завршене академске студије трећег степена
– научни назив доктора наука из научне, односно стручне области за коју се бира у звање, који је стечен на
акредитованом факултету и акредитованом студијском
програму у Републици Србији или у иностранству (диплома призната у складу са Законом о високом образовању)
или стечено научно звање доктора наука (VIII степен) из
одговарајуће научне-стручне области по пропису који је
уређивао високо образовање пре 10. 09. 2005. године;
научне, односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима, са рацензијама; способност
за наставни рад. Допунски услови за избор у звање професора струковних студија су: ако је кандидат лице које је
раније обављало наставни рад, позитивна оцена укупног
досадашњег наставног, односно педагошког рада; позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, утврђена према одредбама овог Пра-

Ваљево

Пословни центри НСЗ

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове за
пријем у радни однос утврђене чл. 24 став 1 Закона о
раду и услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019 и 6/2020) и то:
да има одговарајуће образовање - основно образовање,
предвиђено важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Нада Пурић” у
Ваљеву; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
сходно члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик (доказ су у обавези да
доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи. Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о
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основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019, 27/2018
– др. закони и 6/2020), који се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају у току рада. Докази о
испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс,
осим доказа да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, коју
прибавља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да достави школи следећу
документацију: одштампан и попуњен формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије; пријаву на конкурс својеручно потписану, са краћом биографијом; доказ
о одговарајућем образовању, сведочанство о завршеном
основном образовању (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања, не старије од
месец дана (оригинал или оверена фотокопија) – издаје
полицијска управа; 8. уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који уђу 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, о чему ће благовремено бити обавештени.
Фотокопије докумената које се подносе морају бити оверене, у супротном се неће разматрати. Пријава са потребном
документацијом се доставља у затвореној коверти, на адресу школе: Основна школа „Нада Пурић“ – Ваљево, Владике
Николаја 33, 14000 Ваљево, са назнаком: „За конкурс – чистачица”. Контакт телефон: 014/221-225.

Наставник математике
са 67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове за
пријем у радни однос утврђене чл. 24 став 1 Закона о раду,
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, и 10/2019 и 6/2020) и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019 и
6/2020), као и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр.
11/2012, 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; да није осуђиван сходно члану 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе само они
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику). Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. 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
и 10/2019, 27/2018 – др. закони и 6/2020), који се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају у току рада.
Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на
конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, који
се прибавља пре закључења уговора о раду.

Наставник физике
са 90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове за
пријем у радни однос утврђене чл. 24 став 1 Закона о
раду, услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
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88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019 и 6/2020), и то:
да има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони и 10/2019 и 6/2020), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 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; да
није осуђиван сходно члану 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да
доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи. 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 и 10/2019,
27/2018 – др. закони и 6/2020), који се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају у току рада.
Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на
конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, који се прибавља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да достави школи следећу документацију: одштампан и попуњен формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
пријаву на конкурс својеручно потписану, са краћом
биографијом; доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању,
односно уверења ако диплома није издата, у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони и 10/2019, 27/2018 – др. закони
и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања,
не старије од месец дана (оригинал или оверена фотокопија) – издаје полицијска управа; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана
139 и 140 ЗОСОВ у року од осам дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који уђу 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, о чему ће благовремено
бити обавештени. Фотокопије докумената које се подносе морају бити оверене, у супротном се неће разматрати. Пријава са потребном документацијом се доставља
у затвореној коверти на адресу школе: Основна школа
„Нада Пурић“ – Ваљево, Владике Николаја 33, 14000
Ваљево, са назнаком: „За конкурс – наставник математике“ или „За конкурс – наставник физике“. Контакт телефон у школи: 014/221-225.

Национална служба
за запошљавање

В ра њ е
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

Наставник корепетитор
на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће законске услове: 1. да имају одговарајуће образовање из члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања;
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије); на основним студијама у трајању од најмање 4
године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. наставник корепетитор: (1)
мастер музички уметник, професионални статус – клавириста, оргуљаш или чембалиста; (2) мастер музички
уметник, професионални статус – камерни музичар са
претходно завршеним основним академским студијама
клавира, оргуља или чембала; (3) дипломирани музичар,
усмерење пијаниста; (4) дипломирани музичар – пијаниста; (5) дипломирани музичар – оргуљаш; (6) дипломирани музичар – чембалиста; (7) академски музичар пијаниста; (8) академски музичар оргуљаш; (9) академски
музичар чембалиста; (10) дипломирани клавириста; 2.
да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву кандидати прилажу: формулар за пријаву на
конкурс (преузима се са сајта Министарства), биографију
– CV, доказ о одговарајућем образовању, доказ да нису
кажњавани (за кривична дела из тачке 3, уверење из
полиције, не старије од 2 месеца), уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; доказ о
знању српског језика (диплома средње школе), уколико
одговарајуће образовање није било на српском; извод
из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте (или
одштампану, ако је чипована). Доказе из тачака 1, 3–5
подносе кандидати, док доказ из тачке 2 конкурса подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Сва приложена документа морају бити оригинална или оверене фотокопије код нотара. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати путем поште на
адресу: Музичка школа “Јосиф Маринковић”, Вршац, Трг
победе 4.

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

Наставник предметне наставе –
математика
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане
одредбама чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20) и то: а) да је стекао одговарајуће образовање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просветни
гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета или студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују цели-
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не и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука уз услов да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета, на
основним студијама у трајању од најмање четири године, или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; б) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат попуњава формулар за пријем у радни однос
у установи образовања и васпитања који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (уписати број телефона /
мејл-адресу). Одштампан формулар доставити школи
уз следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
(односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; кандидат који има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из педагогије и
психологије, односно уверење о положеном стручном
испиту / испиту за лиценцу, у складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат који нема образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као и услов за полагање испита за лиценцу (сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина),
уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија), уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику доставља доказ (уверење или потврду) да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографија
(пожељна). Конкурсна комисија утврђује испуњеност
улова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања у
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од осам дана биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити
обавештени путем телефона на бројеве које су навели
или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће
сачинити листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене и обавити разговор са
њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели или
на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће донети
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора. Лекарско уверење – доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом доставити у
року од 8 дана од објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, поштом или лично на адресу: Основна школа
„Митрополит Михаило“ Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс”.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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Зрењанин
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН“

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник предметне наставе – енглески
језик
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 44,44%
радног времена, у другом циклусу
основног образовања и васпитања
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
– одлука УС, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље:
Закон) и у члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на студијама 2. степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); или Б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 1. степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од 3 године или вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (члан 142
став 1 Закона). Ово образовање наставник, васпитач и
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из члана 142 став 1 Закона. У складу са чланом 143 Закона, када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори
до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста
образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника; када је образовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника, по
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар; када
је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које
има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове
наставника, васпитача и стручног сарадника може да
обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које испуњава
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са
радним стажом стеченим ван установе, под условима и
на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године
од дана заснивања радног односа у установи), 3. лице
које је засновало радни однос на одређено време ради
замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана
заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у
предшколској установи (ако има образовање из члана
142 Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и
помоћни наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из енглеског

језика може да изводи лице које је стекло високо образовање и то: 1. професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност, 2. дипломирани професор енглеског језика и књижевности, 3. мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил енглески
језик), 4. мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески
језик), 5. дипломирани филолог англиста – мастер, 6.
мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура); 7. 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 правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике
Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар,
2. доказ о одговарајућем високом образовању, А) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и
врсте образовања, Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена
фотокопија доказа који изда високошколска установа,
односно уверења или другог одговарајућег документа о
положеном испиту из педагогије и психологије у току
студија или доказа о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу) – пожељно је да
доставе кандидати који то поседују; 3. уверење о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија; 4.
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија; 5. доказ да није осуђиван (за горе наведена
дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија; 6. доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се
приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о
знању српског језика под тачком 5. Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs), а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа за
наставника енглеског језика у публикацији „Послови“.
Пријаве доставити лично или слати на адресу школе:
23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4, са назнаком „За
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се на
телефон школе: 023/867-001.

Подршка
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18), кандидат треба да
испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144
Закона о основама система образовања и васпитања
(даље: Закон) и у члану 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће
образовање и то: А) високо образовање на студијама
2. степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама 1. степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем.
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(члан 142 став 1 Закона). Ово образовање наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник
који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има образовање из члана 142 став 1
Закона. У складу са чланом 143 Закона, када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла

1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или
у Републици Српској, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона,
министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника; када је образовање стечено у систему војног
школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар; када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника, на основу акта
о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. Послове наставника, васпитача и
стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља:
1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања
радног односа у установи), 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са
радним стажом стеченим ван установе, под условима и
на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године
од дана заснивања радног односа у установи), 3. лице
које је засновало радни однос на одређено време ради
замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана
заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у
предшколској установи (ако има образовање из члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент
и помоћни наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:
1) професор разредне наставе, 2) професор педагогије
са претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом, 3) професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу, 4) мастер учитељ, 5)
дипломирани учитељ – мастер, 6) професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4. да има држављанство Републике Србије,

5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2.
доказ о одговарајућем високом образовању: а) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и
врсте образовања, б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена
фотокопија доказа који изда високошколска установа,
односно уверења или другог одговарајућег документа о положеном испиту из педагогије и психологије у
току студија или доказа о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу) – пожељно
је да доставе кандидати који то поседују, 3. уверење
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, 4.
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3, не старији од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија), 6. доказ да је стекао образовање
на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
(диплома/уверење издато на српском језику која се
приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о
знању српског језика под тачком 6. Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа за наставника разредне
наставе у публикацији „Послови”. Пријаве доставити
лично или слати на адресу школе: Жарка Зрењанина 4,
23265 Книћанин, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће
се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све
додатне информације обратити се на телефон школе:
023/867-001.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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Пријављивање на евиденцију националне
службе за запошљавање

Адресе
филијала НСЗ

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.

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700
Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

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

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Јагодина

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

Сомбор

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.

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Услуге Националне службе за запошљавање

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

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

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.

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600
Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

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

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.

Бесплатна публикација о запошљавању

Београд

Нови Сад

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

