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

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

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
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,
97/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број: 112-7521/2020 од 28. септембра 2020. године и 51
број: 112-11059/2020 од 25. децембра 2020. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство
трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина
22-26.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за стручно-правне
послове, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Група за
развој и унапређење рада Сектора
1 извршилац
Опис послова: Прати, обједињује и евидентира уговорне обавезе Сектора и води и ажурира евиденцију службених легитимација, печата и службених возила Сектора;
израђује нацрте иницијалних аката и уговора у складу са
планом јавних набавки Сектора и израђује предлоге и нацрте изјашњења Државном правобранилаштву из делокруга
Сектора; покреће и спроводи поступак задужења/раздужења запослених у Сектору, ради достављања надлежним
службама секретаријата Министарства; сачињава нацрте
процедура за поступање запослених у Сектору у складу са
директивама и упутствима министра; учествује у припреми
и изради буџета, финансијског плана и плана јавних набавки Сектора; учествује у активностима Сектора везаних за
попис и реализацију пописа; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3
године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место тржишни инспектор за
контролу услуга, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење
за контролу промета, спречавање
нелојалне конкуренције и заштиту
потрошача, Одсек за контролу промета
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења
странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу
са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ
надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из
делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и
извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских 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, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
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3. Радно место за аналитичке и
статистичко-евиденционе послове, у
звању млађи саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење
за контролу промета, спречавање
нелојалне конкуренције и заштиту
потрошача, Одсек за спречавање
нелојалне конкуренције и заштиту
потрошача
1 извршилац
Опис послова: Прати и администрира корисничке компоненте система ИНЕС+ и Управљачког информационог система тржишне инспекције; даје стручна упутства, објашњења
и обавештења тржишним инспекторима у вези софтвера и
о томе води евиденцију; прикупља и обједињава податке
о количини, врсти и носиоцима права у поступцима у којима је одузета роба којом се нарушава право интелектуалне
својине; врши обраду поднесака, пријава и захтева из делокруга рада Одсека; учествује у изради анализа, статистичких
извештаја, информација и дописа на основу евиденција које
води; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место за праћење стања у
области инспекцијског надзора, примену
и ревизију контролних листи,
у звању саветник
Сектор тржишне инспекције,
Одељење за контролу усаглашености
и безбедности производа, Одсек за
контролу усаглашености и безбедности
производа
1 извршилац
Опис послова: Прати стање, израђује анализе, извештаје
и информације о стању у области инспекцијског надзора из
делокруга Одсека; прати, анализира и израђује извештаје о
примени контролних листи из делокруга Одсека; сачињава
предлоге за ревизију важећих и израду нових контролних
листи из делокруга Одсека; учествује у раду тимова и радних група за процену ризика и планирање; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских 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, радно искуство
у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место тржишни инспектор за
контролу промета деривата,
у звању саветник
Сектор тржишне инспекције,
Одељење за контролу усаглашености
и безбедности производа, Група за
контролу деривата нафте – јужна и
источна Србија
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме
о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну
помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и
стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради
анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских 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, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Радно место тржишни инспектор за
контролу промета робе,
у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење
тржишне инспекције Београд, Одсек за
контролу промета робе
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме
о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну
помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и
стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради
анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских 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, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

7. Радно место тржишни инспектор,
у звању саветник
Сектор тржишне инспекције Одељење
тржишне инспекције Врање
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме
о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну
помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и
стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради
анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских 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, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

8. Радно место тржишни инспектор,
у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење
тржишне инспекције Зрењанин
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме
о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну
помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и
стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради
анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
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Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских 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, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

9. Радно место тржишни инспектор,
у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење
тржишне инспекције Јагодина, Група
тржишне инспекције Параћин
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме
о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну
помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и
стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради
анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских 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, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

10. Радно место тржишни инспектор
за контролу промета робе,
у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење
тржишне инспекције Крагујевац, Одсек
за контролу промета робе и услуга и
спречавање нелојалне конкуренције
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме
о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну
помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и
стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради
анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских 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, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

11. Радно место тржишни инспектор,
у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење
тржишне инспекције Краљево, Одсек
тржишне инспекције Нови Пазар
2 извршиоца
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме
о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну
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помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и
стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради
анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских 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, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

12. Радно место тржишни инспектор
за контролу промета робе, у звању
самостални саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење
тржишне инспекције Нови Сад, Одсек за
контролу промета робе
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме
о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; 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 анализе и извештаје и учествује у припреми
предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских 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, радно
искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

13. Радно место тржишни инспектор за
спречавање нелојалне конкуренције,
у звању самостални саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење
тржишне инспекције Нови Сад, Одсек за
спречавање нелојалне конкуренције
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме
о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; 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 анализе и извештаје и учествује у припреми
предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских 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, радно
искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

14. Радно место тржишни инспектор,
у звању самостални саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење
тржишне инспекције Ужице, Одсек
тржишне инспекције Пријепоље
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме
о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; 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 анализе и извештаје и учествује у припреми
предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа;обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских 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, радно
искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

15. Радно место тржишни инспектор,
у звању саветник, Сектор тржишне
инспекције
Одељење тржишне инспекције Ужице,
Одсек тржишне инспекције Пријепоље
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме
о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну
помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и
стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради
анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских 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, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

16. Радно место туристички инспектор за
Град Београд (место рада: Београд),
у звању саветник
Сектор туристичке инспекције, Одељење
туристичке инспекције Београд, Одсек
туристичке инспекције за Град Београд
4 извршиоца
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења
странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу
са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ
надзираном субјекту; прати примену прописа из делокруга
рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
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на основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

17. Радно место туристички инспектор за
Подунавски управни округ (место рада
рада: Смедерево), у звању саветник
Сектор туристичке инспекције, Одељење
туристичке инспекције Београд, Одсек
туристичке инспекције Београд
1 извршилац

дијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

20. Радно место туристички инспектор за
Јужнобачки управни округ (место рада:
Нови Сад), у звању саветник
Сектор туристичке инспекције, Одељење
туристичке инспекције Нови Сад
3 извршиoца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења
странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу
са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ
надзираном субјекту; прати примену прописа из делокруга
рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења
странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу
са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ
надзираном субјекту; прати примену прописа из делокруга
рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја;
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

18. Радно место туристички инспектор за
Шумадијски управни округ (место рада:
Аранђеловац), у звању саветник
Сектор туристичке инспекције, Одељење
туристичке инспекције Београд, Одсек
туристичке инспекције Београд
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења
странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу
са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ
надзираном субјекту; прати примену прописа из делокруга
рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

19. Радно место туристички инспектор за
Поморавски управни округ (место рада:
Јагодина), у звању саветник
Сектор туристичке инспекције, Одељење
туристичке инспекције Београд, Одсек
туристичке инспекције Београд
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења
странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу
са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ
надзираном субјекту; прати примену прописа из делокруга
рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским сту-
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III Место рада:
За радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 6 и 16: Београд
За радно место под редним бројем 5: Врање
За радно место под редним бројем 7: Врање
За радно место под редним бројем 8: Зрењанин
За радно место под редним бројем 9: Параћин
За радно место под редним бројем 10: Крагујевац
За радно место под редним бројем 11: Нови Пазар
За радна места под редним бројевима 12, 13 и 20: Нови Сад
За радна места под редним бројевима 14, 15: Пријепоље
За радно место под редним бројем 17: Смедерево
За радно место под редним бројем 18: Аранђеловац
За радно место под редним бројем 19: Јагодина
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза и то следећим
редоследом: провера општих функционалних компетенција,
провера посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са комисијом. Кандидат
који не испуни мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка, обавештава се о резултату провере
компетенције и не позива се 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 РС – провераваће се
путем теста (писмено),
- дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
- пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста, 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 ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да
прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
• Посебна функционална компетенција за област рада
управно-правних послова – општи управни поступак, провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова, прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација – провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини),
провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини),
провераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место прописи из делокруга радног места (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма), провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 3:
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова – прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
вредновања и анализирања доступних информација, провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о електронској трговини), провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место прописи из делокруга радног места (Закон о посебним
овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне
својине), провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 4:
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова – прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
вредновања и анализирања доступних информација, провераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о општој
безбедности производа), провераваће се путем симулације
(усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о
инспекцијском надзору), провераваће се путем симулације
(усмено).
За радно место под редним бројем 5:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини),
провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из делокруга радног места, Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте, провераваће се
путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 6:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини),
провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место прописи из делокруга радног места (Закон о дувану),
провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 7:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини),
провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место прописи из делокруга радног места (Закон о заштити
становништва од изложености дуванском диму), провераваће се путем симулације (усмено).
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За радно место под редним бројем 8:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини),
провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место прописи из делокруга радног места (Закон о заштити
становништва од изложености дуванском диму), провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 9:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место, прописи из надлежности органа (Закон о трговини),
провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место прописи из делокруга радног места (Закон о заштити
становништва од изложености дуванском диму), провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 10:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини),
провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место прописи из делокруга радног места (Закон о дувану),
провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 11:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини),
провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место прописи из делокруга радног места (Закон о заштити
становништва од изложености дуванском диму), провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 12:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о електронској трговини), провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место прописи из делокруга радног места (Закон о дувану),
провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 13:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о оглашавању), провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место прописи из делокруга радног места (Закон о локалној
самоуправи), провераваће се путем симулације (усмено).

• Посебна функционална компетенција за компетенција за
oдређено радно место прописи из делокруга радног места
(Закон о заштити становништва од изложености дуванском
диму), провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 16:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место прописи из надлежности органа (Закон о туризму),
провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од
изложености дуванском диму), провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 17:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место прописи из надлежности органа (Закон о угоститељству) – провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места – (Закон о заштити становништва од
изложености дуванском диму), провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 18:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место прописи из надлежности органа (Закон о угоститељству), провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од
изложености дуванском диму), провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 19:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место прописи из надлежности органа (Закон о угоститељству), провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од
изложености дуванском диму), провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 20:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место прописи из надлежности органа (Закон о угоститељству) – провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од
изложености дуванском диму), провераваће се путем симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Министарства трговине,
туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).

За радно место под редним бројем 14:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини),
провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место прописи из делокруга радног места (Закон о заштити
становништва од изложености дуванском диму), провераваће се путем симулације (усмено).

3. Провера понашајних компетенција за сва радна
места: управљање информацијама; управљање задацима
и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа
и савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се
путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.

За радно место под редним бројем 15:
• Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика, провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини),
провераваће се путем симулације (усмено).

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
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4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата
за сва радна места: процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства трговине, туризма

и телекомуникација и у штампаној верзији на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
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 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 су у пријави назначили за доставу обавештења.
VII 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 или уверења којим 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 положеном испиту за инспектора (за радна места под редним
бројем 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и
20); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном посебном стручном испиту за тржишног инспектора
(за радна места под редним бројем 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 и 15); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18)
прописано је да лице на пробном раду које је радни однос
засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту
инспектора на неодређено време, а нема положен испит
за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа. Ставом 6 истог
члана Закона прописано је да изузетно, испит за инспектора није дужан да полаже инспектор који је на дан ступања
на снагу овог закона имао најмање седам година радног
искуства на пословима инспекцијског надзора и испуњава
услове за обављање послова инспекцијског надзора (за
радна места под редним бројем 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20).
Кандидати који немају положен посебан стручни испита за
тржишног инспектора примају се на рад уз обавезу да тај
испит полажу у роковима и на начин прописан Правилником о програму и начину полагања посебног стручног испита за тржишног инспектора (“Службени гласник РС” број
59/11) (за радна места под редним бројем 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 и 15).
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. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама. 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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Администрација и управа
VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа
са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет)
радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Немањина 22-26, Београд.
IX Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 10. фебруара 2021. године, о чему ће кандидати
бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама, или путем
телеграма на адресу наведену у пријави.
Провера општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у
Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће
се обавити у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26. 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 електронске адресе) које наведу у
својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену
у пријави.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
XI Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос се заснива на неодређено време.
XII Лица која су задужена за давање обавештења
о конкурсу: Маја Наков, контакт телефон: 011/3616-269.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се
поштом или предају непосредно на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина
22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места (назив радног места)“.
НАПОМЕНE: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима су при запошљавању у државни
орган под једнаким условима доступна сва радна места и
избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Положен државни стручни испит није услов нити предност
за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на интерент презентацији Службе за управљање
кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији,
огласној табли и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

Б Е О Г РА Д
ТРЕЋЕ ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
На основу члану 34 Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник Републике Србије“ број 116/08, 104/09, 101/10,
78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 111/14, 117/14, 106/15
и 63/16), чланова 49 и чл 61 Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“ број 79/05,
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18), члана 9 Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“ број 41/07,
109/09, 99/14, 94/17 и 95/18), Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна
места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени
гласник Републике Србије“ број 30/19) члана 10 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду
А.бр.119/19 од 19.04.2019. године, и сагласности Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 - број 112-8375/2019 од 28.08.2019. године, Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 - број 112-5221/2020 од 08.07.2020. године, сходно
члану 27к Закона о буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“ број 149/2020), и Одлуке о расписивању
јавног конкурса у Трећем основном јавном тужилаштву у
Београду А број 285/20 од 04.01.2021. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
ТРЕЋЕМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ
У БЕОГРАДУ
I Орган у коме се попуњавају радна места: Треће
основно јавно тужилаштво у Београду, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 16
II Радно место које се попуњава:

Радно место тужилачки помоћник –
виши тужилачки сарадник у звању
самостални саветник
3 извршиоца
Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заменику јавног
тужиоца у раду у предметима мање сложености, прати
судску праксу, израђује нацрте једноставнијих поднесака,
узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве
грађана, врши под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове мање сложености предвиђене законом и другим прописима.
Услови за рад на радном месту виши тужилачки
сарадника у звању самостални саветника: 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 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног
испита и потребне компетенције за ово радно место.
III Компетенције:
Сходно Правилнику о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за
избор на извршилачка радна места у судовима и јавним
тужилаштвима („Службени гласник Републике Србије“ број
30/19) у изборном поступку комисија ће проверити:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа Републике Србије
(тест у папирној форми)
• дигитална писменост (тест практичним радом на рачунару)
• пословна комуникација (писмена симулација).
2. Посебне функционалне компетенције:
• управа у јавном тужилаштву (писани тест)
• поседовање знања и вештина за израду нацрта тужилачких одлука и других аката (писани тест)
• вештине заступања на главном претресу у кривичном и
у другим поступцима пред надлежним судом (разговор са
кандидатом).
3. Понашајне компетенције провера интервјуом са
дипломираним психологом:
• управљање информацијама
• управљање задацима и остваривање резултата

• оријентација ка учењу и променама
• изградња и одржавање професионалних односа
• савесност, посвећеност и интегритет
4. Обавити интервју са кандидатима: Све наведене
компетенције комисија ће проверити у року од три месеца
рачунајући од дана истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу. База питања биће објављена на интернет страни тужилаштва (www.trece.os.jt.rs).
Сходно чл. 9 став 4 Правилнику о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима
и јавним тужилаштвима („Службени гласник Републике
Србије“ број 30/19) комисија ће прихватити одговарајуће
сертификате, потврде или друге доказе о поседовању компетенције дигитална писменост.
Сходно члану 27 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима резултати провере понашајних компетенција кандидата у једном
конкурсном поступку имају важност трајања у свим конкурсним поступцима у органима управе, односно у државном органу који се спроводе у наредне две године од дана
спроведене провере. Резултати провере општих функционалних компетенција за кандидата који је испунио мерила
на провери општих функционалних компетенција у једном
конкурсном поступку имају важност трајања у свим конкурсним поступцима у органима државне управе, односно у
државном органу који се спроводе у наредне две године од
дана спроведене провере осим ако кандидат није захтевао
нову проверу општих функционалних компетенција о чему
је потребно да кандидат достави потврду уз пријаву. Kомисија ће прихватити одговарајуће потврде o поседовању
понашајних и општих функционалних комптенција.
IV Место рада: Треће основно јавно тужилаштво у Београду, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 16.
V Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна
места: Треће основно јавно тужилаштво у Београду, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „За јавни конкурс“.
VI Лица задужена за давање обавештења о јавном
конкурсу: секретар Никола Марковић телефон 011/2018-305.
VII Општи услови за рад на раднoм месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
IX Докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом: оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од
6 месеци); уверење да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); потврда да
кандидату раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа (само
они кандидати који су радили у државном органу); оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или oверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство); оригинал или оверена фотокопија уверења
о положеном правосудном испиту.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће се да у року од пет
радних дана од дана пријема обавештења приложе остале
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају
услове за запослење, писаним путем се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на надресу наведену у огласу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
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ни 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.
Доказе о испуњености услова за запослење који су садржани у службеним евиденцијама прибавља државни орган,
осим ако кандидат не изјави да ће сам доставити потребне
доказе.
Потребно је да се учесник конкурса у пријави на конкурс
изјасни да за коју од предвиђених могућности се опредељује,
да орган прибави податке о којима се води евиденција по
службеној дужности или да ће то кандидат учинити сам.
Документа о којима се се води евиденција по службеној дужности су: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични поступак; уверење да није осуђиван;
уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Трећег основног јавног тужилаштва у Београду www.trece.os.jt.rs.
X Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.
XI Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се
спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији тужилаштва према шифрама њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих
функционалних компетенција конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере
понашајних компетенција и на крају обавити интервју са
кандидатима.
НАПОМЕНЕ: Кандидати заснивају радни однос на неодређено време. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије. Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво
на писани захтев учесника.
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 у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање, на порталу е-Управе, као и на интернет презентацији и огласној табли Трећег
основног јавног тужилаштва у Београду.
Образац пријаве биће објављен на интернет страници тужилаштва (www.trece.os.jt.rs).

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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“, брoj 2/19) и Закључaка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-11105/2020 од 25. децембра 2020. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља
Милана 16, Добрињска 11
Место рада: Београд
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за прикупљање и
припрему података, у звању саветник
Група за припрему аката за Владу,
Одељење за располагање грађевинским
земљиштем путем отуђења и
прибављања, Сектор за грађевинско
земљиште
1 извршилац
Опис послова: Спроводи поступак прикупљања документације о индентификацији, премеру и заузећу парцеле;
утврђује површине објекта и евентуална одступања у односу
на упис у катастру; учествује у поступку ради утврђивања
правног основа за располагање земљиштем; учествује у
поступку по позиву суда или другог надлежног органа за
увиђај на лицу места; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке или стручне области геодетског инжењерства
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
година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за спровођење поступка,
у звању самостални саветник
Група за припрему претходне
документације, Одељење за
успостављање стварних права на
грађевинском земљишту без отуђења
(службености, закупи), Сектор за
грађевинско земљиште
1 извршилац
Опис послова: Спроводи поступак припреме претходне
документације ради утврђивања правног основа за
успостављање стварних права на грађевинском земљишту,
без отуђења (службености, закупи); припрема документацију ради давања сагласности на спровођење поступка препарцелације; припрема документацију ради спровођење радњи и поступака уписа или промене уписа на
грађевинском земљишту у својини Републике Србије; даје
стручна мишљења и неопходне информације органима
државне управе који се односе на спровођење поступка за
успостављање стварних права на грађевинском земљишту,
без отуђења (службености, закупи и друго); припрема
мишљења на нацрте аката чији су предлагачи други органи; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
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Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за припрему аката и
уговора, у звању саветник
Група за располагање непокретностима
у јавној својини Републике Србије,
Одељење за располагање стварима у
јавној својини Републике Србије, Сектор
за управљање и располагање стварима у
јавној својини стеченим по сили закона
1 извршилац
Опис послова: Припрема акте за спровођење поступка јавне лицитације или поступка прикупљања писмених
понуда и избор најповољнијег понуђача, у поступцима располагања, на основу донетих закључака Владе; учествује
у припреми предлога уговора који ће се закључивати приликом давања у закуп односно на коришћење органима и
организацијама територијалне аутономије и локалне самоуправе прикупља и обрађује документацију у поступцима
располагања непокретностима у јавној својини Републике
Србије; проверава поднете захтеве који се односе на давање
на коришћење имовине у јавној својини Републике Србије
и обавештава подносиоце захтева о недостацима; обезбеђује и прикупља потребну документацију ради праћења
испуњења уговорних обавеза; прати реализацију уговора у
погледу извршавања уговорених обавеза на начин и у роковима предвиђеним уговором; учествује у припреми информација и извештаја Влади о реализацији истих; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијима, специјалистичким академским студијима, специјалистичким струковним студијима, односно на основним студијима
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијима на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место за послове инвестиција,
у звању саветник
Одсек за инвестиционе послове, Сектор
за управљање граничним и пограничним
прелазима
1 извршилац
Опис послова: Учествује у изради планске и техничке документације, припрема пројекгне задатке везане за израду
планске и техничке документације за изградњу, адаптацију,
реконструкцију, доградњу, санацију или инвестиционо одржавање објеката на граничним прелазима; обавља послове
у име инвеститора ,наручиоца у вези са изградњом, капиталним или инвестиционим одржавањем објеката, од израде скица, предмера, контроле реализације других послова
у вези са радовима (пројектовање, надзор) до коначног
обрачуна и примопредаје; учествује у раду Комисија за јавне
набавке, припрема техничке спецификације радова, добара
и услуга; прати услуге пројектовања, надзора и техничке
контроле и инвестиционог одржавања; припрема план јавних набавки, периодичних и годишњих предрачуна инвестиција и средства инвестиционог одржавања; учествује у раду
комисија и група које се баве пословима инвестиција везаних
за објекте на граничним прелазима; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области техничко-технолошке науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место за прикупљање података
у поступку располагања објектима и
стварима у јавној својини на граничним
прелазима, у звању саветник
Одсек за располагање и заштиту
објеката и ствари у јавној својини на
граничним и пограничним прелазима,
Сектор за управљање граничним и
пограничним прелазима
1 извршилац
Опис послова: Прикупља потребну документацију ради
спровођења поступка давања на коришћење, давања у
закуп или пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде; прикупља
документацију за спровођење размене објеката и ствари у
јавној својини РС на граничним и пограничним прелазима;
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прикупља документацију за израду уговора о располагању
стварима у јавној својини на граничним прелазима; прикупља и прати поступак јавног објављивања огласа ради
располагања непокретностима у јавној својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда или јавним
надметањем на граничним и пограничним прелазима; прати
реализације уговора о располагању стварима у јавној својини на граничним прелазима; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 година радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
III Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под
једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се
проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за
сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС – провераваће се
путем теста (писмено);
2. дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се путем симулације (усмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације),
ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из
наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни 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.
Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности и организације органа (Закон о јавној
својини) и релевантни прописи из делокруга радног места: Закон о облигационим односима, Закон о планирању и
изградњи) – провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
и општи – управно-правни послови (општи управни поступак)-провераваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности и организације органа (Закон о јавној
својини ) и релевантни прописи, акти из делокруга радног
места Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћа-
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вања других имовинских права као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда – провераваће
се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) и
израда секторских анализа – провераваће се усмено путем
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности и организације органа (Закон о јавној
својини ) и релевантни прописи, акти из делокруга радног
места (Закон о наслеђивању, Закон о пореском поступку и
пореској администрацији, Закон о промету непокретности) –
провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности и организације органа (Закон о јавној
својини, Стратегија интегрисаног управљања границом,
Акциони план за интегрисано управљање границом) и релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон о
граничној контроли, Закон о планирању и изградњи) – провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) и
израда секторских анализа – провераваће се усмено путем
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно место
прописи из надлежности и организације органа (Закон о
јавној својини, Стратегија интегрисаног управљања границом, Акциони план за интегрисано управљање границом) и
релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон
о граничној контроли и Пословник Владе) – провераваће се
усмено путем симулације.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на
интернет презентацији Републичке дирекције за имовину
РС: www.rdi.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата за
сва извршилачка радна места: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу:
Републичка дирекција за имовину РС, Краља Милана 16 –
Добрињска 11, 11000 Београд или се предају непосредно
на писарницу Републичке дирекције за имовину РС, Краља
Милана 16, Добрињска 11, 11000 Београд, са назнаком „За
јавни конкурс” или електронским путем на адресу: ljiljana.
milutinovic@rdi.gov.rs.
Напомена: Ако се пријава подноси електронским путем, на
месту које је предвиђено за потпис уноси се име и презиме
кандидата, а кандидат пријаву потписује пре почетка прве
фазе изборног поступка.
V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Љиљана Милутиновић и Јадранка Стругаревић, тел.
011/334-6397, од 10.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније
није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Републичке дирекције за имовину
РС или у штампаној верзији на писарници Дирекције, Краља
Милана 16 – Добрињска 11, 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 комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве
се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од
пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту, подносе
доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог,
да су органи у обавези да по службеној дужности, када је
то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају
личне податке о чињеницима 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 кандидат у делу
Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да
се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно
прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа
са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет
радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег
изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Дирекције: Краља Милана 16 – Добрињска 11, Београд.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се
разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види
на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у
оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини
радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.
XI Врста радног односа: За сва радна места радни однос
заснива се на неодређено време.
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XII Датум и место провере компетенција кандидата 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 12. фебруара
2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Дирекције. Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о
датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе),
које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком
радном месту, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у
прописаном року. Положен државни стручни испит није
услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни
рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у
државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на
неодређено време а који нема положен државни стручни
испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Републичке дирекције за имовину Републике
Србије.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
direkcija.gov.rs) и огласној табли Дирекције, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.
rs), на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КРУШЕВАЦ
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-9482/2020 од 27. новембра 2020. године, оглашава

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

1. Радно место инспектора за надзор над
тржиштем и метролошки надзор, звање
саветник
у Одсеку за контролу и надзор Крушевац,
Сектор за контролу и надзор
1 извршилац
Опис послова: Обавља надзор над тржиштем и метролошки надзор над употребом законских мерних јединица
и над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила и спроводи методе и поступке за вршење
надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора;
обавља надзор над радом овлашћених тела за оверавање
мерила; припрема планове метролошког надзора; сарађује
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са инспекцијским органима и другим лицима ради пружања помоћи у обављању послова надзора над тржиштем
и метролошког надзора; прати правилност и ажурност рада
у примени прописа и поступака приликом вршења надзора над тржиштем и метролошког надзора; обавља испитивања и контролисања у вези са вршењем метролошког
надзора; покреће измене и доношење прописа из области
вршења метролошког надзора и учествује у њиховој припреми; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области индустријског инжењерства и инжењерског
менаџмента, машинског инжењерства, електротехничког и
рачунарског инжењерства, математичке науке или физичке науке или научне области економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање три
године радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Врста радног односа: Радно место се попуњава
заснивањем радног односа на неодређено време.
IV Место рада: Место рада је Крушевац, Трг деспота Стефана 22.
V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна сва радна места и избор кандидата
се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак
спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају
опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима се у изборном поступку за изршилачко радно
место прво проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за извршилачко радно место
проверавају се:
1 - Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се
путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако учесник конкурса
поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ о познавању
рада на рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
- посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика), провераваће се
путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место –
професионално окружење, прописи и акти из надлежности
органа (Закон о метрологији), провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног
места (Уредба о вршењу метролошког надзора, Правилник
о врстама мерила која подлежу законској контроли) провераваће се путем симулације (писмено).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале, www.dmdm.rs.

3. Провера понашајних компетенција за извршилачко 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) - провераваће се путем психометријских
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за извршилачко радно место: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање –
листу „Пословиˮ.
VII Пријава на јавни конкурс: Врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале
или у штампаној верзији у писарници Дирекције за мере и
драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве
се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од
дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Дирекција за мере и драгоцене
метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс ”.
IX Лица која су задужена за давање обавештења:
Соња Милојковић, тел: 011/202-4433, Дирекција за мере и
драгоцене метале од 10.00 до 13.00 часова.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни
стручни испит), док 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 за инспектора (уколико кандидат има положен
испит за инспектора); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли предходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет)
радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
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Администрација и управа
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и
драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.
XIII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 3. фебруара 2021. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона
или адресе) које наведу у својим пријавама.
Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за
управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике
Аласа 14, почев од 3. фебруара 2021. године, о чему ће
кандидaти бити обавешавани на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријава. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте
(бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у
својим обрасцима пријаве.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачком
радном месту може да се запосли и лице које нема положен
државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који
је засновао радни однос на неодређено време, а који нема
положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на
радном месту инспектора на неодређено време и лице које
је засновало радни однос на радном месту инспектора на
неодређено време, а нема положен испит за инспектора,
полаже испит за инспектора у року од шест месеци од
заснивања радног односа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број 18/16) је, између осталог, прописано да су органи
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама. Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту/ уверење о положеном испиту за
инспектора. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и
драгоцене метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и
огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на
интерент презентацији Службе за управљање кадровима,
на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
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ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У ЛЕСКОВЦУ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 16

Тужилачки помоћник у звању виши
тужилачки сарадник
које је уподобљено звању самостални
саветник
Орган у коме се радно место попуњава: Основно јавно тужилаштво у Лесковцу, Косте Стаменковића 16, Лесковац.
Радни однос и место рада: Радни однос на неодређено
време, Основно јавно тужилаштво у Лесковцу, Косте Стаменковића 16.
Опис послова: помаже јавном тужиоцу и заменику јавног
тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује тужилачке
акте, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, самостално предузима процесне радње, врши
под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно
заменика јавног тужиоца послове предвиђене законом и
другим прописима.
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 правосудни испит и најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита и потребне компетенције за ово
радно место.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза, у којима
се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција:
Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво
се проверавају опште функционалне компетенције и то:
организација и рад државних органа Републике Србије –
провераваће се путем писаног теста; дигитална писменост
– провераваће се решавањем задатака (практичним радом
на рачунару); пословна комуникација – провераваће се
путем писане симулације.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
познавању рада на рачунару и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост“,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ
у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен и кандидата ослободи тестовне провере. Информације
о материјалима за припрему кандидата за проверу општих
функционалних компетенција могу се наћи на интернет
презентацији Основног јавног тужилаштва у Лесковцу
(http: //www.le.os.jt.rs). 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.
Провера посебних функционалних компетенција:
Посебне функционалне компетенције које се проверавају
у изборном поступку су: посебна функционална компетенција у одређеној области рада Управа у јавном тужилаштву
– познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност јавног тужилаштва, познавање прописа
релевантних за управу у јавном тужилаштву, познавање
потврђених међународних уговора и општеприхваћених
правила међународног права (провера ће се вршити писаним путем – тест и усменим путем – разговор са кандидатом). Време израде писаног задатка не може бити дуже од
једног сата, а време за припрему усменог задатка не може
бити дуже од пола сата.
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
информације (провера ће се вршити писаним путем – тест

и усменим путем – разговор са кандидатом). Време израде
писаног задатка не може бити дуже од једног сата, а време
за припрему усменог задатка не можс бити дуже од пола
сата.
Посебна функционална компетенција за радно место
тужилачки помоћник: поседовање знања и вештина за
израду нацрта тужилачких одлука и других акта, израда нацрта правних ставова, вештине заступања на главном претресу
у кривичном и другим поступцима пред надлежним судовима,
вештине управљања преткривичним поступком (провера ће
се вршити писаним путем – тест и усменим путем, разговор
са кандидатом). Време израде писаног задатка не може бити
дуже од једног сата а време за припрему усменог задатка не
можс бити дуже од пола сата).
Након пријема извештаја о резултатима провере посебних функционалних компетенција, међу кандидатима који
су испунили мерила за проверу посебних функционалних
компетенција, врши се провера понашајних компетенција.
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет), провераваће се
писаним путем – упитник од стране дипломираног психолога запосленог при Националној служби за запошљавање у
Лесковцу. Након пријема извештаја о резултатима провере
понашајних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу понашајних компетенција, приступа се фази у којој се спроводи интервју са комисијом. Све
наведене компетенције комисија ће проверити у року од
три месеца, рачунајући од дана истека рока за пријаву на
оглас по предметном конкурсу. База питања биће објављена на интернет страници тужилаштва (http: //www.le.os.
jt.rs). Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
процена мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање – листу „Послови”.
Пријава на јавни конкурс: врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Основног јавног
тужилаштва у Лесковцу (http://www.le.os.jt.rs) или у штампаној верзији у Писарници тужилаштва у Лесковцу, Косте
Стаменковића 16, канцеларија бр. 40. Образац пријаве мора
бити својеручно потписан. Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања,
телефон, адресу електронске поште, образовање, стручне и
друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа, податке о знању рада на рачунару, податак
о знању страног језика, додатне едукације, радно искуство,
посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности
националној мањини, посебне изјаве од значаја за учешће
у конкурсним поступцима у државним органима. 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. Подносноци 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.
Остали докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: биографија са наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе или
уверење којом се потврђује стручна спрема која је наведена
у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудом испиту; оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству (потврде,
решење, и други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија
потврде да кандидату раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу; оригинал уверење
да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од 6 месеци); други докази о
стеченим знањима и вештинама. 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.
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Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евнденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Документ о чињеницама о којима се води
службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци. Основно јавно
тужилаштво ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да
кандидат попуни изјаву која представља саставни део
обрасца пријаве на конкурс за радно место којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам. За све доказе који се прилажу
у фотокопији, фотокопија мора бити оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним калцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао). Као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које су оверене
пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама. Фотокопије докумената које нису
оверене од надлежног органа неће се разматрати. Сви
докази прилажу се на српском језику, односно уколико су
на страном језику морају бити преведени на српски језнк
и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у
иностранству мора бити нострификована.

испуњавају услове за запослење на радном месту и међу
којима се спроводи изборни поступак, објављује се на
интернет презентацији овог тужилаштва, према шифрама
њихове пријаве.

Рок за подношење осталих доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре
интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од
5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу:
Основно јавно тужилаштво у Лесковцу, Косте Стаменковића 16, са назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места тужилачки помоћник”.

СОМБОР

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
истека рока за подношење пријава, о чему ће кандидати
бити обавештени на бројеве телефона или електронске
адресе које су навели у својим пријавама. Провере општих
функционалних компетенција, посебних функционалних
компетенција и интервју са конкурсном комисијом ће се
обавити у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу, Косте
Стаменковића 16, док ће се провера понашајних компетенција обавити од стране дипломираног психолога запосленог при Националној служби за запошљавање у Лесковцу,
путем упитника у њиховим просторијама или просторијама
Основног јавног тужилаштва у Лесковцу, Косте Стаменковића 16. 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 електронске адресе), које
наведу у својим пријавама.
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.
Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време.
Лица задужена за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 12 до 15 часова: Милена Маринковић
Цветковић, тужилачки помоћник, тел. 016/251-792 и Марина Кецојевић, заменик јавног тужиоца тел. 016/235-761.
Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве
на конкурс: Пријава на конкурс шаље се на адресу Основно јавно тужилаштво у Лесковцу, Косте Стаменковића 16,
са назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места експедитор поште” или непосредно предаје у
седишту Основног јавног тужилаштва у Лесковцу, Косте
Стаменковића 16, канцеларија 41. Списак кандидата који

12

| Број 917 | 20.01.2021.

НАПОМЕНЕ: Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Основног јавног тужилаштва
у Лесковцу (http://www.le.os.jt.rs), на порталу е-Управе,
на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Кандидати који су освојили један бод у провери одређене
компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Свака фаза
изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Лесковцу:
http://www.le.os.jt.rs. Обавештавају се учесници јавног
конкурса да ће се документација враћати искључиво на
писани захтев учесника. Јавни конкурс спроводи комисија
коју је именовао јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу; Изборни поступак ће бити спроведен
без дискриминације по основу расе, боје коже, пола, вере,
националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који
испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именицс, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени
у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола; Државни службеник који се
пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.

УЖИЦЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
„ПОДГОРИНА“
14253 Осечина, Карађорђева 60
тел. 014/452-311

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која, поред
општих услова за заснивање радног односа испуњавају
и посебне услове прописане Законом о туризму, и то: да
имају 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 4 године или
специјалистичким студијама на факултету; најмање четири године радног искуства, од чега најмање две године на
руководећим пословима; активно знање најмање једног
страног језика. Као доказе о испуњености услова кандидати уз пријаву достављају оверену фотокопија дипломе
о стеченој стручној спреми и доказ о радном искуству и
обављању руководећих послова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати
на горе наведену адресу.

Трговина и услуге
СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„ТАШМАЈДАН“ ДОО

11000 Београд, Илије Гарашанина 26
e-mail: personalno@tasmajdan.rs

ОПШТИНА АПАТИН
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОНТА

Шеф Одељења базена

25260 Сонта, Вука Караџића 22
тел. 025/792-958
e-mail: mzsonta@mts.rs

УСЛОВИ: ВШС – 6. степен или 180 ЕСПБ из области спорта,
стечено у складу са Законом о високом образовању.

Секретар МЗ Сонта
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати, који осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“,
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају посебне услове: VI или IV степен стручне спреме; пребивалиште
на територији Месне заједнице Сонта у задњих 5 година;
познавање рада на рачунару; вештина комуникације, организационе способности и вештина руковођења, познавање
прописа РС.
Стручна оспособљеност, звање и вештина: У изборном
поступку, усменим разговором, проверава се поседовање
стручних, организационих и других способности за успешно
организовање и обављање послова секретара. Вештину кандидата за рад на рачунару проверава стручњак за информациону технологију који о томе даје своје мишљење.
Докази који се прилажу уз пријаву: Уз пријаву са биографијом кандидати подносе: доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија); потврду о пребивалишту
из полицијске станице (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци.
ОСТАЛО: Неблаговремене, неразумљиве пријаве, као и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће
се узети у разматрање. Пријаву са приложеном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на конкурс“. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Електричар 1
УСЛОВИ: ВКВ – 5. степен или ССС – 4. степен, одговарајућег
смера.

Инструктор за групне програме и
индивидуалне тренинге
УСЛОВИ: ССС – 4. степен или КВ – 3. степен, сертификат
о завршеној обуци за фитнес инструктора, минимум две
године радног искуства на наведеним пословима.

Хигијеничар
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту (само за радно место
под редним бројем 2), доказ о радном искуству и лиценцу – сертификат о завршеној обуци (само за радно место
под бројем 4), очитану личну карту, фотокопију уверења
о држављанству, пријаву на оглас са кратком биографијом
са наведеном адресом и контакт телефоном. Фотокопије не
морају бити оверене. Напомена: лекарско уверење којим
се доказује здравствена способност без ограничења за рад
на радном месту за које се пријављују, дужни су да доставе кандидати који буду били примљени у радни однос.
Пријаве се подносе на адресу: Спортски центар „Ташмајдан“ д.о.о., Београд, Илије Гарашанина 26, са назнаком „За
оглас” или на e-mail: personalno@tasmajdan.rs. 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. Подацима рукује
и податке обрађује Служба правних послова. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити
од важности за доношење одлуке о пријему.

Национална служба
за запошљавање
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Трговина и услуге / Медицина

МАЛИША СТОЈАНОВИЋ
ПР ТАКСИ УСЛУГЕ
„ЦИТИГО“ ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 24

Возач таксија
превоз путника у домаћем и иностраном
саобраћају
10 извршилаца
УСЛОВИ: техничар друмског саобраћаја, техничар друмског саобраћаја –специјалиста; директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, сваког радног дана и суботом, од 9 до 16 часова, на адреси:
Димитрија Туцовића 24, Панчево. Слање пријаве за посао
мејлом: malisa.stojanovic981@gmail.com. Јављање кандидата на телефон: 061/251-9519.

„LUSS TEXTILE“
ДОО ДРАГАНИЋИ

Драганићи, Драганићи 77A
тел. 062/512-221
e-mail: s.lukovic@lusstextile.com

Шивач
обука на захтев послодавца
120 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на квалификације, пожељно искуство
у шивењу. Послодавац ће конкурисати за програм обуке за
познатог послодавца. Најуспешнији полазници који успешно заврше обуку заснивају радни однос. Могу конкурисати кандидати из Краљева, посебно Лепосавића, Рашке и
Новог Пазара. Кандидати који успешно прођу процес обуке
и добију запослење, први уговор заснивају на одређено
време (3 месеца). Пред истек првог уговора врши се евалуација радника и у зависности од резултата уговор се продужава на још 3 месеца. Процес се наставља док радници
који су остварили одличне перформансе добијају уговор
на неодређено време. Место рада: Драганићи. Обезбеђен
превоз. Трајање конкурса: 28. 02. 2021. године. Особа за
контакт: Сара Луковић.

Медицина
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: I
степен – основно образовање. Уз молбу кандидати треба
да приложе следећу документацију: оверену фотокопију
сведочанства о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених/венчаних, биографију. Приликом заснивања
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Оглас се објављује код
Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља. Молбе се предају Служби за опште и правне
послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у
року од 8 дана од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време до повратка
запослене са дужег одсуства, у Служби
за здравствену заштиту одраслих
Опис послова: вршење пријема пацијената без упута,
обављање прегледа пацијената уз коришћење лабораторијских анализа и прегледа, одређује потребну терапију,
упућивање болесника на лечење у специјализоване здравствене установе на здравствену комисију (инвалидско-пензиону, за бање, ревизиону, конзилијум, комисију вештака и
др.), на основу нађеног стања при прегледу, а у зависности
од врсте и тежине обољења, на основу претходно извршених анализа и потребних прегледа давање стручног мишљења (лекарско уверење) о радној способности, физичком
и психичком стању, врсти и тежини повреда и сл. вршење
мање хируршке интервенције и инцизије у превијалишту,

Бесплатна публикација о запошљавању

контролисање стручног рада медицинских техничара у
превијалишту, на медицинској документацији и друго,
рад на здравственом васпитању и подизању здравствене
заштите грађана, рад на свом стручном усавршавању, рад у
истуреним амбулантама по распореду, обављање и лакарских прегледа у стану оболелог када то ситуација захтева,
обавезан повремени рад на терену, у вези спровођења
акција и мера здравствене заштите и здравственог васпитања, у истуреним амбулантама и здравственим станицама према распореду и потреби службе, одговорност је за
стручни рад, радну дисциплину и материјалну потрошњу и
утрошак средствима ризика.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен,
положен стручни испит, лиценца/чланство у Лекарској
комори Србије, најмање 6 месеци радног искуства у звању
доктора медицине. Уз пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, као доказ о испуњености услова потребно је доставити и: оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте (очитане податке са личне карте);
оверену фотокопију лиценце/решења о упису у комору;
потврду о радном искуству; фотокопију извода из матичне
књиге венчаних (уколико су диплома или уверење издати
на девојачко презиме). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат
не достави горе наведена документа у захтеваном року, са
њим се неће засновати радни однос. Кандидати могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних информација
које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Пријава на оглас представља пристанак на обраду података о
личности. Кандидатима који не буду изабрани не враћа
се поднета документација. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Мало Црниће, Стишка бб, Поштански фах
70, 12311 Мало Црниће, са назнаком: „Пријава на оглас”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
Бујановац, Карађорђа Петровића 246
тел. 017/651-058

Магистар фармације
на одређено време због повећаног
обима посла, на период од 2 месеца,
за обављање послова у Апотекарској
установи Бујановац – Јединица за
изгавање готових лекова, Дом здравља
Бујановац у Бујановцу
Опис посла: обавља послове из области фармацеутске
здравствене делатности о чему води прописану медицинску документацију; издаје лекове, медицинска средства и
предмете опште употребе и даје савете за њихову примену; прати нежељене реакције на лекове и медицинска
средства и доприноси избегавању истих; доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене
лекова; ради на промоцији здравља и превенцији болести
у сарадњи са другим здравственим радницима; израђује
магистралне лекове; набавља и контролише правилно
складиштење и чување лекова, медицинских средстава
и предмета опште употребе; управља фармацеутским
отпадом; учествује у континуираном стручном усавршавању, обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредног руководиоца. Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће
услове: високо образовање на: интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању магистра фармације; пожељно познавање језика националних мањина на подручју општине
Бујановац. Документација потребна за пријаву: 1) пријава
на оглас; 2) CV (радна биографија); 3) диплома о завршеном факултету (оверена фотокопија); 4) уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија); 5) лиценца
надлежне коморе (оверена фотокопија); 6) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
7) извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 8) фотокопија личне карте или очитани
подаци са личне карте (уколико је чипована); 9) доказ о
досадашњем радном искуству; 10) лекарско уверење о
здравственој способности за послове које ће обављати
(не старије од 6 месеци).

Фармацеутски техничар
на одређено време до повратка
привремено одсутног радника, најдуже
до 2 године, за рад у Апотекарској
установи Бујановац у Бујановцу
Опис посла: врши промет на мало помоћних лековитих
средстава, медицинских средстава и других производа за
превенцију и лечење, осим лекова чији је режим издавања
на рецепт; врши пријем лекова, медицинских средстава
и других производа, проверава исправност, и рок употребе при пријему; спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова; спроводи
дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа; правилно одлаже
фармацеутски отпад; ради на рачунару везано за апотекарску делатност; обавља и друге послове из своје струке
и које му повери непосредни руководилац. Поред општих
услова прописаних законом кандидат мора да испуњава
и следеће услове: средње образовање у средњој медицинској школи – смер фармацеутски техничар, у трајању
од четири године; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства на пословима фармацеутског техничара; пожељно познавање језика националних мањина
на подручју општине Бујановац. Документација потребна
за пријаву: 1) пријава на оглас; 2) CV (радна биографија);
3) диплома о завршеној средњој школи (оверена фотокопија); 4) уверење о положеном стручном испиту (оверена
фотокопија); 5) лиценца надлежне коморе (оверена фотокопија); 6) извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); 7) извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); 8) фотокопија личне
карте или очитани подаци са личне карте (уколико је чипована); 9) доказ о досадашњем радном искуству; 10) лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће
обављати (не старије од 6 месеци).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Конкурс се објављује на огласној табли Апотекарске
установе Бујановац, код НСЗ, а доставља се Министарству
здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли у управи Апотекарске установе Бујановац,
Карађорђа Петровића 246, Бујановац. Изабрани кандидати
ће бити лично обавештени телефонским путем. 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. Пријаве се предају лично или поштом на адресу: Апотекарска установа Бујановац,
Карађорђа Петровића 246, 17520 Бујановац, са назнаком
„Пријава по огласу“.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
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:
струковни/виши медицински техничар општег смера за потребе Центра за онкологију и радиотерапију,
на одређено време до повратка запосленог са дужег
одсуства, са пробним радом од 3 (три) месеца.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
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:
помоћни радник, на осталим болничким одељењима, на одређено време од 12 (дванаест) месеци и са
пробним радом 3 месеца.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Медицински техничар општег смера
за потребе Центра за урологију Клинике
за урологију, нефрологију и дијализу, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства, пробни рад од 3
месеца
Медицински техничар општег смера
за потребе Клинике за гинекологију
и акушерство, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17,
85/18) 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
је објављен и на сајту Министарства здравља Републике
Србије и сајту Клиничког центра Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на
сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Клинички центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, Змај Јовина
30. Обавезно назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место
_______ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-644

Доктор медицине
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, држављанство Републике Србије. Опис послова
као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас
са кратком биографијом, копију личне карте, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену копију
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену
копију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као
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и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на горе наведену адресу. Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА

Возач санитетског возила
на одређено време до четири месеца

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге, Служба операционог
блока са стерилизацијом, на одређено
време до 3 месеца, због повећаног обима
посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; положен возачки испит Б
категорије; држављанство Републике Србије. Опис послова као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас
са кратком биографијом, копију личне карте, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену копију
дипломе о завршеној средњој школи, копију возачке дозволе. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност
услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на горе
наведену адресу. Рок за подношење пријаве је 10 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

Виши физиотерапеут
пробни рад од шест месеци
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер за више физиотерапеуте, или висока здравствена школа струковних студија
смер за више физиотерапеуте, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у звању вишег физиотерапеута. 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 у Булевару маршала Толбухина 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе
пријаву. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној
табли Дома здравља, поред писарнице на трећем спрату, у
Булевару маршала Толбухина 30, Нови Београд. Изабрани
кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

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

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

11000 Београд, Тиршова 10
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Опис послова: врши пријем материјала, стерилних комплета и другог материјала за дневни програм; припрема
сале за оперативни програм; одржава хигијену просторија
и опреме где се обавља здравствена делатност; обавља
брисање инвентара; обавља трансфер болесника до сале,
распремање сале после сваког оперативног захвата (прикупљање прљавог операционог рубља, брисање столова,
пода и других површина у сали, намештаја, изношење
прљавог рубља); врши дистрибуцију и збрињавање медицинског и комуналног отпада, инфективног отпада; асистира при преносу оперисаних болесника са операционог
стола на кревет или колица и превози их до хируршке
интензивне неге, односно одељења; обавља генерално
спремање и дезинфекцију операционе сале, прање апаратуре, микроскопа, монитора, аспиратора, уређаја са боцама под притиском од крви и других садржаја, чишћење и
дезинфекцију аутоклава; чисти, намешта и дезинфикује
колица за транспорт пацијената; преноси умрле и ампутиране делове тела од операционе сале до клиничке капеле;
обучава новопримљене спремаче – помоћних радника у
операционом блоку; ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца (шефа операционог блока или шефа
дежурне екипе) у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом. За свој рад одговорна главној
сестри одељења и руководиоцу организационе јединице.
УСЛОВИ: основно образовање, најмање 6 месеци радног
искуства. Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној
коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком: „Пријава на конкурс за
пријем спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге, Служба операционог блока са стерилизацијом, на одређено време до 3 (три) месеца – 2 (два)
извршиоца”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су
дужни да доставе следећа документа: кратку биографију,
фотокопију личне карте, фотокопију сведочанства о завршеној школи, фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Виши физиотерапеут
Одељење амбулантно-дијагностичке
физијатрије, пробни рад до 6 месеци
Опис послова: Поред послова и радних задатака предвиђених за физиотерапеутског техничара, обавља послове на
спровођењу опште и специјалне физикалне терапије у
својој организационој јединици; спроводи кинезитерапију, поставља екстензионе апарате, поставља корективне
шине, примењује парафин, електротерапију, спроводи
вежбе на справама; учествује у тимском раду, присуствује
визитама; обучава мајке пратиље о примени вежби парафинотерапије, за правилно постављање корективних
шина; обавештава претпостављене о свакој новонасталој
промени; врши припрему болесника за сложеније облике
дијагностичких и терапијских поступака, учествује у њиховом извођењу; ради послове здравствено-васпитног рада
са пацијентима и члановима њихових породица; одговоран је за прописно вођење медицинске документације
и медицинске евиденције; учествује у примени методе
класификације болнички лечених пацијената у групе које
имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ); преноси искуства на млађе
техничаре и уводи у рад приправнике и новопримљене
техничаре; по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и
оспособљености стечене радом; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне
спреме и оспособљености стечене радом. За свој рад и рад
организационе јединице одговара непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање (VI степен стручне спреме);
положен стручни испит; лиценца; најмање 5 година искуства у раду са децом у терцијарној установи. Рок за пријаву
кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање.
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универ-
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Медицина
зитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем вишег физиотерапеута, одељење амбулантно-дијагностичке физијатрије на
неодређено време – 1 (један) извршилац”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.).
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност,
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се примају. Оглас се објављује на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства
здравља Републике Србије, као и на сајту и огласној табли
послодавца. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

ВЕСНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР
СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
11000 Београд
тел. 064/1402-296
e-mail: vesnal@ptt.rs

Дентални асистент
Опис посла: помоћ у стоматолошкој ординацији.
УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, стоматолошка сестра. Особа за контакт: Весна Лазаревић, телефон:
064/1402-296. Конкурс је отворен до 15. 02. 2021. године.

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

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

Доктор медицине специјалиста у
специјалистичкој делатности
пробни рад 3 месеца
Опис послова: врши психијатријску експорацију и обраду
пацијента, примењује савремене методе дијагностике и
терапије у збрињавању психијатријских стања, предлаже
медикаментозну и другу терапију у извештају о здраввстеном стању пацијента, обавља индивидуални психотерапијски третман, води медицинску документацију о свом
раду, учествује у раду стручног тима на нивоу одељења,
сарађује са здравственим и другим установама у решавању
психијатријских проблема, фактурише здравствене услуге
које пружа, обавља и све друге послове из домена своје
струке по налогу непосредног руковоиоца и начелника
службе коме је одговоран за свој рад.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из неуропсихијатрије
или психијатрије; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из неуропсихијатрије или психијатрије; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном
факултету, фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста у
специјалистичкој делатности – интерна
медицина
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: врши интернистичке прегледе пацијената,
врши интерпретацију електрокардиограма, предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом стању
пацијента, ради у комисијама уколико је то потребно, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове из
области своје струке по налогу непосредног руководиоца и
начелника службе, којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из интерне медицине,
едукација из ултразвучне дијагностике; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из интерне медицине, едукација из ултразвучне дијагностике; стручни испит,
лиценца, специјалистички испит; најмање три године и
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију
уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста изабрани
лекар за децу
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и
унапређењу здравља појединаца и породице, ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно на спровођењу скрининг програма у складу
с посебним програмима донетим у складу са прописима и
планом рада службе, врши дијагностику и благовремено
лечење пацијената, прописује лекове и медицинска средства, указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента
у одговарајућу здравствену установу према медицинским
индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује
мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента, спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља,
у поступку остваривања здравствене заштите изабрани
лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво,
води потпуну медицинску документацију о здравственом
стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, сви лекарски прегледи и здравствене услуге из области
педијатрије: превентивни лекарски прегледи, лекарски
прегледи у саветовалишту, лекарски преглед пре имунизације, лекарски преглед за превремени полазак детета у
школу, педијатријски преглед новорођенчета у стану, преглед пред упућивање у установу за колективни боравак,
категоризација деце ометене у психо-физичком развоју,
едукација средњег, вишег и високог кадра у оквиру Програма стручног усавршавања, стручно води здравствене раднике током стажа и приправничког стажа и одговоран је за
њихов рад, ради у комисијама и на посебним програмима
према плану у складу са позитивним прописима, вођење
електронског здравственог картона, вакциналног картона,
спровођење здравствено-васпитног рада у складу са планом, саветовање са родитељима, одговара за заштиту на
раду за себе и за свој тим, обавља и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој
рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику
службе.

УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из педијатрије; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
и завршена специјализација из педијатрије; стручни испит,
лиценца, специјалистички испит; најмање три године и шест
месеци радног искуства у звању доктора медицине; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о
положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста
физикалне медицине и рехабилитације
пробни рад 3 месеца
Опис послова: врши прве, друге и контролне лекарске прегледе у току физикалног третмана, врши лекарски преглед
у стану, обавља систематски преглед школске и предшколске деце ради откривања деформитета и ради на програму
отклањања деформитета, учествује у руковођењу тимским
састанцима, координира са другим медицинским радницима
у процесу рехабилитације, врши контролу рада физиотерапеута, указује хитну помоћ, обавља ласеротерапију, издаје
мишљење о радној способности, одређује ортопедска помагала и врши надзор над употребом ортопедских помагала,
врши одређивање биодоза, осцилографије, динамометрије,
обавља тест кардиоваскуларног оптерећења, испитивање
статике тела, испитивање функције хода, стимулацију експоненцијалном струјом, као и мерења угла скитичне кривине
према графији, води стручно-теоретске састанке организационе јединице, даје упутства за оглашавање радова у кући
у зависности од професије, врши обуку родитеља за примену најједноставнијих вежби корисне терапије, обуку дископатије закочења покретима, тумачење плантограма, фактурише здравствене услуге које пружа, ради у комисијама и на
посебним програмима, ради и друге послове из своје струке
по налогу непосредног руководиоца и начелника службе
коме је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације; на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација
из физикалне медицине и рехабилитације; стручни испит;
лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест
месеци радног искуства у звању доктора медицине, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли – IV спрат.

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

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

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Медицинска сестра – техничар
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, за рад
у амбуланти Дедина, Служба опште
медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање
лиценце за рад или решења о упису у комору.

2. Лабораторијски техничар
на одређено време до 3 месеца, за рад у
Служби за лабораторијску дијагностику
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа смер лабораторијски
техничар IV степен стручне спреме, положен стручни испит
и поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.
ОСТАЛО: Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Крушевац. Кандидати који се пријављују на оглас достављају:
пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису
у комору; изјаву да су здравствено способни за послове за
које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. О
потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који
се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.
О коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

Национална служба
за запошљавање
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену
рехабилитацију у Служби за физикалну
медицину и рехабилитацију при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла

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

9. Медицинска сестра – техничар
у операционој сали, за рад у Одељењу
анестезије Службе за анестезиологију
и реаниматологију, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању

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

УСЛОВИ: средња мед. школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање годину дана радног искуства у
наведеном звању.

2. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима за
рад на Одељењу за стационарно лечење
Служба за педијатрију, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене на боловању

10. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима,
за рад на Првом одељењу Хируршка
инфекција и колоректална хирургија
у Служби за хирургију, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству

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

3. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима за
рад на Одељењу кардиологије у Служби
за интерну медицину, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

4. Медицинска сестра – техничар
на интензивној нези нивоа 2, за рад на
Одељењу за хируршку интензивну негу
у Служби за хирургију, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

5. Медицинска сестра – техничар
у операционој сали за рад у Одсеку за
максилофацијалну хирургију у Служби
за оториноларингологију, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

6. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима за
рад на Четвртом одељењу, Одељење
хирургије дојке, меких ткива, дечје
и васкуларне хирургије у Служби за
хирургију, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог
на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

7. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима за
рад у Одсеку за неуромишићне болести
и МС у Служби за неурологију, на
одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

8. Медицинска сестра – техничар
у операционој сали за рад у Одсеку
анестезије за службу ортопедије,
трауматологије, офталмологије и
оториноларингологије у Служби за
анестезиологију и реаниматологију, на
одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог

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

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
“DENTA-@-MEDICA”
18000 Ниш, Ћирила и Методија 17а

Стоматолошка сестра
на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Посебна знања: рад
на рачунару, возачка дозвола Б категорије, енглески
језик – почетни ниво, стручни испит. Трајање конкурса:
13.02.2021. године. Заинтересовани кандидати се могу
јавити на контак телефон: 063/402-797 или да пошаљу
биографију на мејл-адресу: v.ristovic@gmail.com.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/311-765

Стоматолошка сестра – техничар
на одређено време до 31. 03. 2021.
године
Опис посла: стоматолошка сестра – техничар обавља послове
здраственог администратора, ради на картотеци и благајни,
попуњава стоматолошки картон, води протокол здравственог васпитног рада, сачињава све извештаје (шестомесечне
и годишње), води КЕП, упућује пацијента на фискалну касу,
где се услуге плаћају или лично, или услугу плаћа родитељ
или старатељ, узима фискални рачун и број рачуна, уписује
га у протокол и картон, организује потписивање листе сагласности од стране пацијента, родитеља или старатеља, за све
крваве интервенције, врши пријем здравствених књижица и
картона од пацијената и обавља проверу података, води протокол примљених пацијената и врши испуњавање заглавља
на упутима, рецептима, налозима пребија листу и оверава
сву документацију састављену од стране лекаре, води сву
прописану медицинску документацију, дневну евиденцију и
извештаје, саставља фактуре за учињене услуге на свом радном месту, врши наплату партиципације, обавља целокупну
припрему због радног места за дневни рад, обавља припрему
инструмената и материјала за дезифенкцију и стерилизацију
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као и непосредну припрему зубарског материјала за уградњу,
помаже терапеуту у извођењу терапијских захтева, изводи
стерилизацију и дезинфенкцију, инструмената и материјала, брине се о одржавању хигијене и угодног изледа радног
места, редовно одржава у дневном реду основне уређаје са
којима ради, а нарочито инструменте изложене брзом хабању
(турбо и обична бушилица, насадници, колењаци, инсталације за хлађење зуба) и то: подмазивањем, туширањем канала, по потреби ради и остале послове из своје струке, врши
убележавање шифрованих знакова у стоматолошки картон
пацијента, по налогу терапеута на пријему и тријажи болесника, требује сав потребан зубарски и остали материјал за своје
радно место, водећи рачуна о благовремености и сарадњи са
главном сестром, даје антишок терапију у случају потребе,
према индикацијама и уз присуство терапеута, посебно се стара за добар контакт са пацијентима, током прирпема за интервенцију, у току интервенције и по завршеној интервенцији,
помаже у смислу омогућавања интервенције код посебно
немирне деце – спречавају нагле и неконтролисане покрете
пацијената и функционално прилагођава привремено радно
место на терену радном задатку, активно учествује у акцијама
здраственог просвећивања, а посебно у практичном посматрању хигијенских поступака, активно учествује у здраствено
васпитном раду, обавља послове и друге послове у оквиру
своје струке, за свој рад одговара главној сестри одељења.
УСЛОВИ: стечено средње образовање, завршена, медицинска школа стоматолошког смера; положен стручни испит;
поседовање лиценце или решења о упису у комору. Као
доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком радном и личном биографијом,
контакт телефон; оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи стоматолошког смера; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад у струци; оверену фотокопију
лиценце или решење о упису у комору. Пријавом на конкурс
кандидат даје сагласност за обраду података о личности у
сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Кадровска служба Дома здравља. Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење
као доказ о здраственој спсобности за послове за које се прима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Пријаве на конкурс доставити писарници
Дома здравља Нови Пазар на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ
21137 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви Службе
за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и
дијагностичких средстава
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршена медицинска школа лабораторијског или општег смера, положен стручни испит,
поседовање лиценце, најмање 6 месеци радног искуства у том
звању. Потребна документација: пријава на оглас, фотокопија
дипломе/уверења о завршеној медицинској школи лабораторијског или општег смера, фотокопија уверења о положеном
стручном испиту, фотокопија лиценце, фотокопија извода из
матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка биографија (CV), доказ о радном искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице и сл.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе путем поште на адресу: Завод
за трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21137
Нови Сад, са назнаком „За оглас” или непосредно управи
Завода за трансфузију крви Војводине, сваког радног дана
од 8 до 14 часова. Контакт телефон: 021/48-77-953. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног
огласа у огласним новинама „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати.
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Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„1. МАРТ”
26310 Алибунар, Саве Мунћана 3

Администратор базе података
на пословима локалних права и услуга
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин
Републике Србије (доказ: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству); да има општу здравствену способност; (уверење се доноси приликом заснивања
радног односа), да кандидату 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 месеца (доказ: уверење Министарства
унутрашњих послова и уверење из основног суда), да има
стечено стручно звање: виша или висока стручна спрема
економских или других друштвено хуманистичких наука (на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова
по прописима који уређују високо образовање почев од
10.09.2005. године односно на студијама у трајању до три
године по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године) (доказ: оверена фотокопија дипломе
односно уверења). Посебни услови: најмање једна година
радног искуства на пословима администратора базе података у социјалној заштити у складу са прописима којима
се уређује област социјалне заштите (материјална и друга
давања и услуге по захтевима грађана) – доказ: оверена
фотокопија уговора о радном ангажовању или други одговарајући доказ; знање рада на рачунару; пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије. Пријаву са потребном
документацијом и доказима о испуњености услова (или
изјавом у складу са чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку да орган по службеној дужности сам прибави
податке о којима се води службена евиденција), доставити
у року од 8 дана од дана јавног оглашавања и објављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање, на
горенаведену адресу, са назнаком “Оглас за администратора базе података на пословима локалних права и услуга,
н/р директору“. Са кандидатима ће бити обављен интервју
након чега ће бити донета коначна одлука о чему ће сви
кандидати бити обавештени. Сви изрази и појмови који су у
овом огласу изражени у мушком граматичком роду, односе
се без дискриминације и на особе женског пола. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„1. МАРТ”
26310 Алибунар, Саве Мунћана 3

Водитељ случаја
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије (доказ: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству); да има општу здравствену способност; (уверење се доноси приликом заснивања радног
односа); да кандидату 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
месеца (доказ: уверење Министарства унутрашњих послова и уверење из основног суда); да има стечено стручно
звање: дипл.социјални радник; социјални радник; дипл.
психолог, дипл. педагог, дипл. специјални педагог или дипл.
андрагог (доказ: оверена фотокопија дипломе односно
уверења). Напомена: у складу са чланом 44а Правилника
о организацији, нормативима, и стандардима рада Центра
за социјални рад, („Сл. гл. РС“, бр. 59/08, 37/10 и 39/11), у
Центру за социјални рад по правилу се запошљава најмање
50% социјалних радника у односу на број стручних радника.
Посебни услови: најмање једна година радног искуства на
основним стручним пословима у социјалној заштити, у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите
(доказ: оверена фотокопија уговора о радном ангажовању
или уверења о радном искуству или други одговарајући
доказ); знање рада на рачунару и пожељно поседовање
возачке дозволе Б категорије; завршена обука по акредитованом програму за водитеља случаја (доказ: оверена
фотокопија сертификата); лиценца за обављање послова,
у складу са законом којим се уређује социјална заштита и
прописима донетим на основу закона (доказ: оверена фотокопија). Пријаву са потребном документацијом и доказима о
испуњености услова (или изјавом у складу са чланом 9 и 103
Закона о општем управном поступку да орган по службеној
дужности сам прибави податке о којима се води службена
евиденција) доставити у року од 8 дана од дана јавног оглашавања и објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање, на горенаведену адресу, са назнаком
„Оглас за водитеља случаја н/р директору“. Са кандидатима

ће бити обављен интервју након чега ће бити донета коначна одлука о чему ће сви кандидати бити обавештени. Сви
изрази и појмови који су у овом огласу изражени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола. Напомена: неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Нови Бечеј, Петра Драпшина 6
тел. 023/773-140

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да је стекао
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални
радник; да је држављанин Републике Србије; да има најмање
5 година радног искуства у струци; да није осуђиван и да се
против њега не води кривични поступак; да поседује организационе, комуникационе вештине, менаџерске вештине и
вештине презентације; знање рада на рачунару. Уз пријаву
кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању потребних услова: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, потврду о радном стажу, уверење о
држављанству, уверење о здравственој способности (прилаже само изабрани кандидат, накнадно), уверење да није
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак.
Кандидат уз прописану конкурсну документацију подноси и
програм рада за мандатни период на који се врши избор. Рок
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: Центар за
социјални рад општине Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Петра
Драпшина 6, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СОЛИДАРНОСТ“ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 43
тел. 034/332-627 локал 116

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да има високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и
социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник; најмање пет година радног искуства у
струци. Кандидат за директора уз прописану конкурсну
документацију подноси и програм рада за мандатни период за који се именује. Конкурс је отворен 10 календарских
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са биографијом и конкурсном документацијом, одговарајућим исправама о испуњености услова: уверење о
држављанству (оригинални документ, не старији од 6 месеци); уверење суда да лице није под истрагом и да се против њега не води поступак (оригинални документ); оверена
фотокопија дипломе и потврда о радном стажу (оригинални документ), подносе се на адресу: Центар за социјални
рад „Солидарност“ у Крагујевцу, Светозара Марковића 43,
34000 Крагујевац, са назнаком „Пријава за конкурс“. Мандат директора Центра за социјални рад траје четири године и исто лице може бити поново именовано за директора. Изборни поступак спроводи Управни одбор Центра за
социјални рад и у том поступку разматра приспеле пријаве, сачињава листу кандидата који су испунили прописане
услове и доставља је заједно са мишљењем надлежном
органу јединице локалне самоуправе. Директора Центра
за социјални рад именује Скупштина града Крагујевца,
на основу конкурса, по прибављеном мишљењу Управног
одбора Центра за социјални рад и сагласности министарства надлежног за социјалну заштиту.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Пољопривреда
„ЗЕЛЕНИ ХИТ“ ДОО

11070 Нови Београд, Тошин бунар 188
тел. 064/6583-002
e-mail: office@zelenihit.rs

Ложач у пластеницима на котловима на
чврсто гориво
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство. Пуно радно време, ноћни рад, место рада: општина
Земун, насеље 13. мај. Рок за пријаву је 30 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс
слати путем поште на горе наведену адресу, путем мејла:
office@zelenihit.rs или на контакт телефон: 064/6583-002.

Индустрија и грађевинарство
ФЕРОПЛАСТ

Врчин, Авалска 120
тел. 011/805-4303, 011/423-3397
e-mail: office@feroplast.com

Металостругар
на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Комерцијалиста
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање рада на рачунару (Word, Excel), енглески језик – средњи ниво.

Машински инжењер, координатор
производње
на одређено време
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, знање рада ра рачунару (Word, Excel, CAD програми).

Дипломирани машински инжењер
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, знање рада на рачунару (Word, Excel, CAD програми), енглески језик виши
ниво.

„ДМВ“ ИНДУСТРИЈСКИ
КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ ДОО НИШ
18000 Ниш, Краљевића Марка бб

Представник продаје – економског
усмерења
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; познавање MS Office пакета; виши ниво познавања
енглеског језика; возачка дозвола Б категорије; пожељно
искуство на пословима продаје. Опис посла: припрема понуда и техничке документације, комуникација са иностраним
купцима, презентовање производног програма, софтвера
и услуга циљним групама, истраживање тржишта и конкуренције, контактирање потенцијалних купаца, креирање и
реализација маркентишких активности, вођење друштвених мрежа (Фејсбук, Инстаграм, Линкедин), припрема тендерске документације, идентификовање нових пословних
прилика, планирање и извештавање. Заинтересовани кандидати пријаве са биографијом шаљу на мејл адресу: info@
dmv.rs.

Представник продаје – техничког
усмерења
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме техничког
усмерења: саобраћај, машинство, електроника; познавање
MS Office пакета; виши ниво познавања енглеског језика;
возачка дозвола Б категорије; пожељно искуство на пословима продаје. Опис посла: припрема понуда и техничке
документације, комуникација са иностраним купцима, презентовање производног програма, софтера и услуга циљним групама, рад на развоју нових производа, креирање
корисничких упутстава за уређаје и софтвере, идентификовање нових пословних прилика. Заинтересовани кандидати
пријаве са биографијом шаљу на мејл адресу: info@dmv.rs.

АТМ ДОО СЕВОЈНО
31205 Севојно, Миливоја Марића бб

УСЛОВИ: III степен, машинбравар, пожељно знање рада
на рачунару (није неопходно), пожељно радно искуство на
пословима машинбравара. Слање радних биографија на
e-mail: office@atm.co.rs. Кандидати могу и лично да дођу на
разговор, сваким радним даном од 08 до 13 часова. Конкурс
је отворен до 12.02.2021. године.

Електротехничар
на одређено време
20 извршилаца
УСЛОВИ: средњи ниво квалификације електротехничке
школе; основно познавање рада на рачунару. Опис посла:
припрема и монтажа електронских, електричних и механичких делова уређаја, израда каблова, коришћење електричних шема, оживљавање штампаних плоча и тестирање
уређаја. Заинтересовани кандидати пријаве са биографијом
шаљу на е-маил адресу: posao@dmv.rs.

Радник у машинској производњи
на одређено време
20 извршилаца
УСЛОВИ: средњи ниво квалификације без обзира на смер,
предност завршена машинска школа; основно познавање
рада на рачунару. Опис посла: обрада алуминијумских
лимова и профила, склапање алуминијумских конструкција, рад на машинама за сечење, савијање, брушење
лимова, рад на ЦНЦ машинама – рад са ручним и електричним апаратом.
Заинтересовани кандидати пријаве са биографијом шаљу
на имејл-адресу: posao@dmv.rs.
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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.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Расписује конкурс за избор:

Наставника у звање доцента за ужу
уметничку област Примењено вајарство
на период од пет година

18000 Ниш, Краљевића Марка бб
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Б Е О Г РА Д

Машинбравар
са местом рада у Пожеги

„ДМВ“ ИНДУСТРИЈСКИ
КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ ДОО НИШ

www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која
испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника
и сарадника на универзитету донете од старане Националног савет за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених
уметности у Београду. Учесници конкурса подносе: пријаву
на конкурс у три штампана примерка, оверену фотокопију
или оверен препис дипломе у једном примерку, уверење
надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 72 став 4 Закона о високом образовању), радну
биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) у
три штампана примерка, електронску форму обрасца 2 на
једном CD-у, пет до десет оригиналних радова и пројеката
достављених у електронској форми на 4 CD-а, за ужу уметничку област за коју конкурише, односно: за ужу уметничку
област Примењено вајарство, 7. потписани списак приложене документације и радова приложених у електронској
форми у три примерка. Образац 2 и Минимални услови за
избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у
пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016, бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016,
бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016, бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и
03-28/3-1 од 01.03.2018) налазе се са сајту Факултета (www.
fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Документација и радови подносе се Правној служби Факултета примењених уметности
у Београду, Краља Петра 4, у термину од 10 до 13 часова.
За додатне информације контакт тел. 060/5207-721.
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ДОПУНА КОНКУРСА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА „МИЛЕВА МАРИЋ“
У ОСНИВАЊУ
11000 Београд, Немањина 28

Огласу објављеном 23.12.2020. године, у публикацији „Послови“, додаје се део текста: Наведену документацију послати на имејл: vsss.milevamaric@gmail.
com.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“
Београд, Народних хероја 12а

1) Васпитач
на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне 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 струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или више образовање.

2) Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или специјалистичке струковне студије),
на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста;
или средње образовање, медицинска сестра – васпитач.

3) Дефектолог – васпитач
на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена,
мастер академске студије и специјалистичке академске студије; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године.

4) Спремачица
на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANJE.doc), а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко поште на адресу: Предшколска
установа „11. април“, Нови Београд, Народних хероја 12а,
са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.
Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање радног односа
предвиђених чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 113/17) ,
кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 139, став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени ласник РС“, бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), као и посебне услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних места. За радно место уз пријавни формулар кандидати достављају: 1) доказ о стручној спреми, 2) уверење о
држављанству, 3) 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 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 других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (податке из казнене евиденције издаје

Бесплатна публикација о запошљавању

Министарство унутрашњих послова – МУП), 4) дозволу
за рад (лиценца) за радно место дефектолога – васпитача, васпитач, медицинска сестра – васпитач; уколико
кандидат нема дозволу за рад (лиценцу) послодавац ће
одредити рок, у складу са законом, за полагање испита за
лиценцу, 5) оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије за радно место под бројем 4. Доказ да лице није
осуђивано не може бити старији од 6 месеци. Фотокопије
морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско уверење и
санитарну књижицу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Ближа обавештења о условима
рада могу се добити на телефон 011/2603-042.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“
Београд, Народних хероја 12а

Поновљен конкурс
1. Кувар/посластичар
УСЛОВИ: средње образовање, III, IV или V степен стручне
спреме.

2. Сервирка
5 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање.

3. Домар / мајстор одржавања, столар
(1 електричар, 2 столара)
3 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, III, IV или V степен стручне
спреме.

4. Помоћни радник
радник на одржавању дворишта и
објеката
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANJE.doc), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи
искључиво преко поште на адресу: Предшколска установа
„11. април“, Нови Београд, Народних хероја 12а, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на
којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред
општих услова за заснивање радног односа предвиђених
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/17 и 95/18), кандидати треба
да испуњавају и услове прописане чланом 139, став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19
и 6/20), као и посебне услове прописане Правилником о
организацији и систематизацији радних места. Уз пријавни
формулар кандидати достављају: 1) доказ о стручној спреми, 2) уверење о држављанству, 3) 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 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 других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (податке из казнене евиденције
издаје Министарство унутрашњих послова – МУП), 4) оверене фотокопије возачке дозволе Б категорије за радно
место домар / мајстор одржавања (електричар, столар) и
помоћни радник, радник на одржавању дворишта и објеката. Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од
6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави
лекарско уверење и санитарну књижицу. Кандидати који
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Ближа обавештења о условима рада могу се добити на
телефон 011/2603-042.

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел/факс: 011/8231-366

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен
стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни
гласник РС“, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20,
3/20 и 14/20) и да испуњава услове прописане чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и
6/20). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају следећу документацију (оригинал
или оверене фотокопије): диплому, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о знању српског језика уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику, доказ о неосуђиваности правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнућа, за кривична дела давања или примања
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Пријаву на конкурс доставити на адресу школе у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. За додатне информације можете се обратити
секретару школе, на телефон: 011/8231-366.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
1. Доцент за ужу научну област
Патристика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних богословских наука из уже научне области за коју се
конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни
радови претежно из области за коју се конкурс расписује
и способност за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави
и раду са студентима из уже научне области, кандидати
који имају учешћа у међународним и домаћим научним
конференцијама, затим, кандидати са учешћем у програму међународне универзитетске размене наставника, као
и кандидати који су учествовали у научно-истраживачким
пројектима из наведене уже научне области, које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Остали услови конкурса су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), Статутом
Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим
општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, као и докази о радном искуству у академској настави и
раду са студентима из уже научне области и учешћу у међународним и домаћим научним конференцијама, учешћу у
програму међународне универзитетске размене наставника, као и учешћу у научно-истраживачким пројектима из
наведене уже научне области, које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и друга
документација, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Посао се не чека,
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-987

Редовни професор за ужу научну област
Планирање газдовања шумама
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области шумарства, Шумарски факултет, Одсек шумарство, способност за
наставни рад, објављени научни и стручни радови.

Редовни професор за ужу научну област
Примарна прерада дрвета
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области прераде
дрвета, Шумарски факултет, Одсек технологије дрвета,
способност за наставни рад, објављени научни и стручни
радови.

Ванредни професор за ужу научну
област Пејзажна архитектура и
хортикултура
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука у
области ПАиХ или доктора техничких наука из области
архитектуре и урбанизма, Шумарски факултет, Одсек и
студијски програм за пејзажну архитектуру и хортикултуру
или архитектонски и други факултети на којима се стичу
наведена звања, способност за наставни рад, објављени
научни и стручни радови.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени су
Законом о високом образовању, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Шумарског факултета, Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника
Шумарског факултета, као и Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома,
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, сепарате радова),
достављају се Служби за правне и опште послове Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама
и на сајту Националне службе за запошљавање, на сајту
Факултета и сајту Универзитета. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, уверење
о уписаним докторским студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци),
достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду – Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/806-6389

Наставник – доцент за ужу научну
област Статистика и математика
са 30% радног времена, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима
за избор у звања наставника на универзитету које је донео
Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
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 статистичког софтвера, у оквиру уже научне области. Кандидати су у
обавези да у пријави назначе своју научно-истраживачку и
наставничку оријентацију. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова конкурса и прилозима: биографија,
библиографија (списак радова и радови), копије диплома,
копија уверења о држављанству, достављају се на адресу:
Универзитет у Београду – Економски факултет, Каменичка 6,
соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

11080 Земун, Немањина 6

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 09. 12.
2020. године поништава се за радно место: наставник предметне наставе – наставник физичког васпитања, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до његовог повратка.

Сарадник за избор у звање и на радно
место асистента за ужу научну област
Агрохемија
на одређено време од 3 године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД – ЗЕМУН

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и
заснивања радног односа наставника и начину и поступку
избора у звања и заснивања радног односа сарадника и
Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, уверење
о уписаним докторским студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци),
достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду – Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

Сарадник за избор у звање и на радно
место асистента за ужу научну област
Хемија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и
заснивања радног односа наставника и начину и поступку
избора у звања и заснивања радног односа сарадника и
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11030 Београд, Благоја Паровића 156

Чистачица/спремачица
у Служби за техничке послове
Опис послова: обавља послове одржавања хигијене и
спровођења мера санитарно-хигијенског режима; спрема и уређује просторије за боравак запослених и студената; пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама,
инвентару и опреми, прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће,
одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима,
одржава чистоћу дворишта и износи смеће; одржава зелене
површине око објеката; укључује ваздушни систем вентилације; учествује у складиштењу секундарних сировина; кува
и послужује топле напитке током дешавања на Факултету;
обилази просторије ради провере електричних уређаја.
УСЛОВИ: завршено основно образовање, да је кандидат
држављанин Републике Србије и да има општу здравствену
способност и способност за рад на висини. Потребна документација: пријава на конкурс, фотокопија сведочанства о
завршеном основном образовању и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Изабрани кандидат пре ступања на рад доставља уверење о општој здравственој способности са мишљењем о способности за рад на висини.
Рок за подношење пријава на конкурс је 10 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се достављају лично или
поштом у затвореној коверти, на адресу: Београд, Благоја
Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Фотокопије поднетих докумената
уз пријаву на конкурс се не враћају.

ОШ „МЛАДОСТ“

11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник предметне наставе –
математика
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање – стручна спрема сходно чл. 139, 140, 144 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17) и одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника за рад у основној школи („Просветни гласник
РС“, бр. 11/12, 15/13). За све кандидате: 1 држављанство
Републике Србије; 2 психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора 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, правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Кандидати су дужни да доставе попуњен пријавни формулар
и оверене фотокопије тражене документације о испуњености услова конкурса из тачака 1, 2, 4 осим доказа из тачке 3, који се доставља пре закључивања уговора о раду,
на адресу: Основна школа „Младост“, Нови Београд, Гандијева 99. На основу члана 154 Закона о основама система образовања и васпитања, решење о избору кандидата
по расписаном конкурсу ће бити оглашено на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја када постане коначно.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Медијске студије и новинарство
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: кандидати треба да имају VIII степен стручне
спреме, односно докторат наука из уже научне области
за коју се бирају, као и да испуњавају услове предвиђене
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др. закон),
Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких
наука за избор у звање ванредног професора и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 192/16, са изменама и допунама). Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија,
оверен препис диплома и додатака дипломи / уверења о
положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија
личне карте кандидата, списак научних и стручних радова,
објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима), доставити на адресу: Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат доставља и својеручно потписану изјаву о изворности,
која је у електронском облику доступна на линку: www.fpn.
bg.ac.rs/5010. Кандидатима који поднесу благовремене и
потпуне пријаве и који испуњавају услове конкурса организоваће се приступно предавање у складу са Одлуком о
извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 195. од 22.
09. 2016. године, са изменама и допунама). Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Самостални стручно-технички сарадник
за рад у лабораторијама
пробни рад од 6 месеци
УСЛОВИ: завршене студије другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, односно специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. 09. 2005. године или завршене
основне академске студије у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. 09. 2005. године. Остали услови за заснивање радног
односа утврђени су одредбама Закона о раду („Сл. гласник
РС“, бр. 24//05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113017 и
95/18), Правилника о организацији и систематизацији радних места на Факултету за физичку хемију, Правилника о
раду и Статута Факултета за физичку хемију, у складу са
којима ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом
и доказима о испуњености услова конкурса доставити на
адресу Факултета, Служби за правно-административне
послове, Београд, Студентски трг 12-16, у року од 10 дана
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
11050 Београд, Милана Ракића 41

Наставник разредне наставе
на одређено време
Наставник математике
на одређено време
2 извршиоца
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, 13/18, 11/19); на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета
или студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да имају психичку 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих 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 докумената о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни формулар
преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз попуњен пријавни
формулар, поред радне биографије, кандидати, у оригиналу или овереној копији прилажу: диплому о стеченом
одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности за кривична дела и о непостојању дискриминаторног понашања
сагласно члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ-а (извод из казнене
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евиденције МУП-а РС, не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, докас о знању српског језика за
кандидате који на српском језику нису стекли одговарајуће
образовање; доказ да лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер, поседују најмање
30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета 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 (само за радно место
стручни сарадник – психолог). Пре закључења уговора о
раду, кандидати подносе и доказ о испуњености услова из
члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима). Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неправовремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или слати на
адресу: ОШ „Вељко Дугошевић“, Милана Ракића 41, 11050
Београд.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Психологија криминала и
поремећаја понашања
на одређено време од три године
УСЛОВИ: студент докторских академских студија на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, који је
завршио претходне нивое студија са укупном просечном
оценом најмање осам (8), као и да испуњава остале услове предвиђене чл. 84 Закона о високом образовању („Сл.
гласник Р. Србије“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), као и
услове предвиђене Статутом Факултета за избор сарадника
у звање асистента.

Сарадник у настави за ужу научну област
Соматопедија
на одређено време од једне године, са
половином радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: студент мастер академских студија на Факултету
за специјалну едукацију и рехабилитацију, који је завршио
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију са просечном оценом најмање осам (8), као и да испуњава остале
услове предвиђене чл. 83 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник Р. Србије“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др.закон).
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава
на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство
и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.
Рок за подношење пријава је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2.

– мастер; професор разредне наставе и ликовне културе
за основну школу, 1-2) поседовање одговарајућег образовања, и то: академски музичар, дипломирани музичар
– музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар – композитор, дипломирани композитор,
дипломирани музичар – диригент, дипломирани музичар
– музиколог, дипломирани музиколог, дипломирани диригент, дипломирани музичар – акордеониста, дипломирани
музичар – гитариста, дипломирани музичар – соло певач,
дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар – пијаниста,
дипломирани музичар – чембалиста, дипломирани музичар
– оргуљаш, дипломирани музичар – харфиста, дипломирани музичар – перкусиониста, дипломирани музичар – виолиниста, дипломирани музичар – виолиста, дипломирани
музичар – виолончелиста, дипломирани музичар – контрабасиста, дипломирани музичар – флаутиста, дипломирани
музичар – обоиста, дипломирани музичар – кларинетиста,
дипломирани музичар – фаготиста, дипломирани музичар
– хорниста, дипломирани музичар – трубач, дипломирани
музичар – тромбониста, дипломирани музичар – тубиста,
професор црквене музике и појања, дипломирани музичар – саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар – педагог, дипломирани музичар – бајаниста, дипломирани музичар за медијску област,
професор музичког васпитања, дипломирани музичар –
педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани црквени
музичар (педагог, појац и диригент хора), мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог),
етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер
композитор, професор музичке културе, дипломирани трубач, дипломирани клавириста; 2) има психичку, физичку
и здравствену способности за рад са децом и ученицима;
3) поседује држављанство Републике Србије; 4) зна српски језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5)
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминиторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Кандидати уз пријавни формулар преузет са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, подносе и следећу документацију: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања (потврда из
надлежне полицијске управе). Пријаве послати на адресу:
Основна школа „Светозар Радић“ Текија, Коче Анђелковића 65, 19325 Текија. Ближе информације о конкурсу могу
се добити преко мејл-адресе: ostekija@ptt.rs и путем телефона: 019/804-120, 063/8526-036 и 064/6159-628.

БОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР РАДИЋ“

Васпитач

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs

Наставник разредне наставе
са 30% радног времена, на одређено
време до 28. 06. 2021. године, за
обављање образовно-васпитног рада
за ученика на дужем кућном лечењу у
издвојеном одељењу школе у Планиници
Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог коме
мирују права из радног односа
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника може
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
1-1) поседовање одговарајућег образовања, и то: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом, професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ

19320 Кладово, 22. септембар 54

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће више образовање, односно вишу стручну спрему према чл. 140 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020); 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против против полне слободе, правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни
да уз пријавни формулар (налази се на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја),
на конкурс поднесу следећа документа: диплому о стеченом вишем образовању, VI степен стручне спреме (оригинал или оверена фотокопију), извод из матичне књиге
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Наука и образовање
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), доказ
о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику), уверење
надлежне полицијске управе о неосуђиваности за кривична дела под тачком 3 услова конкурса. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом достављају пре закључења уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се у року од
8 дана од дана истека рока за подношење пријава упућују
на претходну проверу психолошке способности за рад са
децом, коју врши Национална служба за запошљавање, о
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се
поднети лично или поштом на адресу: Предшколска установа „Невен“, 19320 Кладово, 22. септембра 54, са назнаком „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се
добити на број телефона: 019/801-706.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19300 Неготин
Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/547-474

Наставник соло певања
са 5% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са радног
места помоћника директора, најкасније
до 31. 08. 2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гл. РС – Просветни гласник“, бр. 9/2013); дипломирани музичар, усмерење соло певач; дипломирани музичар
– соло певач; дипломирани музичар – концертни и оперски певач; академски музичар соло певач; мастер музички
уметник – професионални статус – соло певач.

Наставник хармонике
са 5% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са места
помоћника директора, најкасније до 31.
08. 2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гл. РС – Просветни гласник“, бр. 9/2013); дипломирани музичар, усмерење акордеониста; дипломирани музичар – акордеониста; академски музичар акордеониста;
мастер музички уметник – професионални статус акордеониста или хармоникаш.

Наставник виолончела
са 5% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са места
помоћника директора, најкасније до 31.
08. 2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гл. РС – Просветни гласник“, бр. 9/2013); дипломирани музичар, усмерење виолончелиста; дипломирани музичар – виолончелиста; академски музичар виолончелиста;
мастер музички уметник – професионални статус – виолончелиста.

Наставник флауте
са 5% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са радног
места помоћника директора, најкасније
до 31. 08. 2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гл. РС – Просветни гласник“ бр. 9/2013); дипломирани музичар, усмерење флаутиста; дипломирани музичар –
флаутиста; академски музичар флаутиста; мастер музички
уметник – професионални статус флаутиста.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидат треба да испуњава услове у погледу
образовања прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.
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закон и 6/2020) и то: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
момбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; лице мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; дозволу за рад
за наставника и то за рад у школи у подручју рада којој
припада школа (Култура, уметност, јавно информисање);
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Уз пријаву кандидат подноси: биографију са
кретањем у служби, адресом становања, бројем телефона,
адресом електронске поште, оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту (лиценца) уколико је поседује,
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног
понашања, уверење МУП-а; доказ да се против њега не
води кривични поступак – потврда суда; извод из матичне
књиге рођених (венчаних за жене); уверење о држављанству; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима – лекарско уверење.
Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе или на телефон: 019/547-484.

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА
19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3
тел. 019/541-974, 019/544-560

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до њеног повратка са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем
у радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и
то да: имају одговарајуће образовање у складу са чланом
140 3акона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник РС”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019 и
3/2020); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
ии 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да поднесу следећа документа: одштампан и читко попуњен пријавни формулар
(налази се на сајту Министарства просвете); ОЈ са кратком
радном биографијом; диплому о стеченом образовању или
уверење о дипломирању (оригинал или оверену фотокопију); уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања; извод
из матичне књиге рођених – нови образац (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уго-

вора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата,
који се у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса могу се поднети лично или поштом
на адресу: Неготинска гимназија, Хајдук Вељкова 3, 19300
Неготин, са назнаком „Пријава за конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће разматрати. Ближа обавештења могу се добити на телефон:
019/544-560.

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

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Рачунарска техника
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор електротехничких наука или докторат наука из уже научне области
за коју се наставник бира. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу
(број III-01-523/43 од 16. 07. 2020. године и измене и допуне бр. III-01-871/18 од 29. 10. 2020. године) и Правилника о
критеријумима за избор у звање наставника Универзитета
у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 16. јула 2020. године и
допуна бр. III-01-871/19 од 29. 10. 2020. године). Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз
пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије диплома о претходно
завршеним степенима студија, списак научних и стручних
радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон) и чл. 135 ст. 1 Статута
Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.
kg.ac.rs – Избори у звања – Документи за заснивање радног
односа и стицање звања наставника), утврђена је обавеза
кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа
која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као
и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу,
доставља у електронском облику, на начин утврђен наведеним Упутством. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на
интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.
Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се
не враћају.

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Информационе
технологије и системи
на одређено време од три године
УСЛОВИ: мастер инжењер информационих технологија, студент докторских студија у одговарајућој научној
области, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета
техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс садржи име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке
о радном искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене
фотокопије диплома о претходно завршеним степенима студија, списак научних и стручних радова као и саме
радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу
члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020
– др. закон). Пријаву са доказима о испуњавању услова
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Наука и образовање
конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у
Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и
на интернет страници Факултета техничких наука у Чачку.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на
конкурс се не враћају.

Наставник у звање предавача
струковних студија за ужу стручну
област Информационе технологије и
системи
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академски назив
магистра наука из уже стручне области за коју се наставник
бира. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Правилником о избору
у звање наставника и сарадника струковних студија на
Факултету техничких наука у Чачку (Правилник доступан
на www.ftn.kg.ac.rs – Факултет – Акта Факултета). Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз
пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије диплома о претходно
завршеним степенима студија, списак научних и стручних
радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон) и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Кандидати један примерак
комплетне документације достављају у електронској форми. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку,
Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на
интернет страници Универзитета у Крагујевцу и Факултета
техничких наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих
докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“
Горњи Милановац, Вука Караџића 4

Васпитач
5 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање другог степена: мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије, основне студије у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Логопед
УСЛОВИ: високо образовање другог степена: мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије, основне студије у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Васпитач
14 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање првог степена: основне
академске студије од 180 ЕСПБ или 240 ЕСПБ, основне
струковне студије од 180 ЕСПБ или више образовање.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању.

Техничар за одржавање уређаја,
техничких система и инсталација
УСЛОВИ: средња стручна спрема у трогодишњем или четворогодишњем трајању.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: средња стручна спрема у четворогодишњем тајању.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: основно образовање и радно искуство на тим
пословима стечено до ступања на снагу Уредбе о каталогу
радних места у јавним службама.

Бесплатна публикација о запошљавању

Сервирка
УСЛОВИ: основно образовање и радно искуство на тим
пословима стечено до ступања на снагу Уредбе о каталогу
радних места у јавним службама.

Спремачица
4 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидат треба и да: има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Услови из тачке 1 и тачака
3–5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци); извод из казнене евиденције да кандидат није правноснажно осуђиван за кривична
дела из тачке II подтачка 3. Кандидати за које је утврђено
да испуњавају услове за пријем у радни однос из члана 139
Закона и тачке II овог конкурса и изабрани су у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом коју врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови“, поштом или лично на адресу Предшколске установе „Сунце“, Горњи Милановац, Вука Караџића 4.

ГЊИЛАНЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“
Гњилане – Станишор
38250 Гњилане, Станишор бб

Оглас објављен 13. 01. 2021. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

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, ппротив 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
Републике 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 држављанству (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 публикацији „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.

ЈАГОДИНА
ОШ „13. ОКТОБАР“

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“

35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб
тел. 035/8472-477

Наставник теоријских предмета у
музичкој школи

Наставник информатике и рачунарства
са 45% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Гњилане – Станишор
38250 Гњилане, Станишор бб

Наставник теоријских предмета у
музичкој школи
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. гласникРС – 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

Наставник математике
са 55,56% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава поред општих услова прописаних чл. 24 Закона о раду и услове прописане чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), као
и да има одговарајуће образовање за наставнике основне
школе у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања 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 и16/2020); 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
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Наука и образовање
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да поседује држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Кандидат уз попуњен пријавни формулар одштампан са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставља следеће: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу
– оригинал или оверена фотокопија, уверење о држављанству Републике Србије – оригинал или оверена фотокопија
(не старије од 6 месеци), доказ да лице није осуђивано
правоснажном пресудом од надлежне полицијске управе
(не старије од 6 месеци). Доказ о знању језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику). Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати са
назнаком „За конкурс” на горенавдену адресу или доставити лично секретаријату школе, радним данима од 9 до 13
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати, достављена документација се не враћа.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „СТАЈА МАРКОВИЋ“
38236 Штрпце

Наставник географије
на одређено време до повратка
запосленог са функције директора,
31,25% норме, за рад у издвојеном
одељењу у Горњој Битињи
УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20), кандидат треба да има 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 из одговарајућег предмета, односно групе предмета, образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
одговарајући степен стручне спреме одређеног занимања
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сасрадника у основној школи („Сл. гл. РС“,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у 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 и давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
болести, 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 (достављају кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву кандидати подносе
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе или
уверење о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци или оверену фотокопију; извод
из матичне књиге рођених, оргинал или оверену фотокопију; уверење из основог суда, уверење из МУП-а, лекарско уверење. Доказ о познавању српског језика подносе
само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од
8 дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Неблаговремене и непотпуне пријаве Конкурсна комисија
неће узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом и одштампаним формуларом се
достављају школи на адресу: ОШ „Стаја Марковић“, 38236
Штрпце. Све информације се могу добити на телефон:
0290/70-910.
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К РА Г У Ј Е В А Ц

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
34227 Баточина
Краља Милана Обреновића 2
тел. 034/6841-659

ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ”

34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/712-959

Наставник гитаре
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника
гитаре може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чл. 140, 141 став 3 и члана 142 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника у основој музичкој школи
и то: дипломирани музичар, усмерење гитариста; дипломирани музичар гитариста; академски музичар гитариста;
мастер музички уметник, професионални статус гитариста;
мастер музички уметник, професионални статус камерни
музичар, са претходно завршеним основним академским
студијама гитаре; 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; зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. 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 пријаву на конкурс кандидат треба
да достави следећа документа, у оригиналу или овереној
фотокопији, не старија од шест месеци: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству); оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности; доказ да зна српски језик
као и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља једино
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс
спроводи конкурсна комисија. Комисија утврђује испуњеност услова 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
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. Кандидат незадовољан решењем о
изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору,
у року од осам дана од дана достављања решења. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ако по конкурсу није изабран ниједан
кандидат, расписује се нови конкурс у року од осам дана.
Пријаве треба послати у затвореној коверти, са назнаком
„За конкурс“, на адресу: ОМШ „Петар Илић“, Јосипа Грушовника 1, 34300 Аранђеловац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 034/712-959.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Наставник физике
са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаним чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 75/14, 13/17 – Одлука УС и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњавају следеће услове: 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. закон, 10/2019 и 6/2020),
Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018
и 7/2019) и Правилника о степену иврсти 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 и 7/2019); да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривича дела примање или давање мита,
за кривича дела из групе 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 језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете.
Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то: доказ о одговарајућем образовању (диплому); 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 кривича дела примање или давање мита, за кривича дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање – уверење из МУП-а, не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених са холограмом;
уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад (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 високошколске установе). Лекарско уверење
кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени
преписи / фотокопије. Конкурс спроводи конкурсна комисија формирана одлуком директора школе. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши НСЗ применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај
конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где је
извршена. 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 и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама школе, о чему ће кандидати бити
накнадно обавештени. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“
НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком „Пријава на конкурс“.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

К РА Љ Е В О
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање редовног професора
или ванредног професора за ужу научну
област Аутоматско управљање
и флуидна техника
на неодређено време за избор у звање
редовног професора или на одређено
време од пет година за избор у звање
ванредног професора
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области за коју се наставник бира.
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 73/2018, 67/2019
и 6/2020 – др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство и грађевинарство
у Краљеву, Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета
у Крагујевцу и Правилником о критеријумима за избор у
звање наставника Универзитета у Крагујевцу у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз
пријаву доставити: биографију, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ о испуњавању
услова конкурса у погледу школске спреме – оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми,
као и оверене фотокопије диплома о претходно завршеним
нивоима студија, одговарајуће доказе надлежних органа у
погледу неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о
високом образовању, списак научних и стручних радова као
и саме радове и све остале доказе од значаја за избор.Сву
документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати 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 - број IV -06-279
од 11. 04 2016. године и број IV-06-62/6 од 17. 01. 2017.
године (доступно на: http: //www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Пријаве кандидата са прилозима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет за машинство
и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево са назнаком: „Пријава на конкурс за избор наставника у
звање редовног или ванредног професора за ужу научну
област аутоматско управљање и флуидна техника“. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета
у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА
ШКОЛА “Др ЂОРЂЕ РАДИЋ”
36000 Краљево
Миомира Бркушанца Мишка 2
тел. 036/359-888

Наставник хемије
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под
условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број
88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама. Кандидат треба да поседује образовање из психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 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 испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из члана 142 став 1 Закона, а кандидат који нема образовање из претходног става обавезан је
да га стекне у року од једне а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Кандидат треба и да има: психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
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одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обрзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; потврду или уверење високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту односно испиту за лиценцу, оригинал или
оверена фотокопија; извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе, не старији од шест месеци од дана
објављивања конкурса, оригинал или оверена фотокопија;
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), оригинал или оверена фотокопија; зна српски језик на којем
остварује образовно-васпитни рад (доставља кандидат који
није стекао образовање на српском језику). Доказ да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 обрзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање – уверење надлежног суда; оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених; радну биографију. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса
(лекарско уверење), а пре закључења уговора о раду. Пре
доношења одлуке о избору кандидата врши се провера
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
од стране Националне службе за запошљавање. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом о испуњености
услова доставити лично или на адресу: Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево, Миомира
Бркушанца 2, 36000 Краљево, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови“ са назнаком
„Пријава на конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

16251 Печењевце, Воје Митровића 4

Секретар школе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос у
установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање (високо образовање из области правних наука): на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005 године; на основним студијама у трајању
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 године; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) 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
ллица 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 др.добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство РС; 5) да 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 саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију; попуњен пријавни формулар са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(формулар за конкурисање), уверење о држављанству РС
– оригинал или оверену копију; извод из матичне књиге
рођених – трајни, оригинал или оверену копију, диплому
о стеченом образовању – оригинал или оверену копију,
доказ о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања и
непостојању дискриминаторног понашања, оригинал или
оверну копију (овај доказ не сме бити старији од 6 месеци),
доказ о знању српског језика (обавезно за кандидате који
образовање нису стекли на српском језику). Оверене копије
не смеју бити старије од 6 месеци. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Конкурсна комисија коју именује директор за спровођење
конкурса утврдиће испуњеност услова за пријем у радни
однос кандидата из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од 8 дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене, након чега ће обавити
разговор са кандидатима са листе. Решење о избору кандидата комисија доноси у року од 8 дана од дан обављеног
разговора. Пријаве се могу предати непосредно школи или
преко поште на горенаведену адресу. Све информације
можете добити на телефон: 016/791-115.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ДЕЧЈА РАДОСТ“
16230 Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767

1. Васпитач
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или
одсуства са рада ради посебне неге
детета
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године – васпитач, у складу са законом, на студијама
првог степена (основне струковне студије, основне академске или специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или одговарајуће више образовање.

2. Васпитач
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или
одсуства са рада ради посебне неге
детета
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године – васпитач, у складу са законом, на студијама
првог степена (основне струковне студије, основне академске или специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или одговарајуће више образовање.

3. Педагошки асистент
на одређено време до краја радне
2020/2021. године, односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: средње образовање, обука за педагошког асистента (завршен прописани програм обуке за рад са децом
ромске националне мањине).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
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Наука и образовање
ца, 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; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни
формулар кандидати за радна места 1. и 2. достављају:
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству, оригинал или
оверену фотокопију, не старије од шест месеци; оверену
фотокопију уверења или дипломе о стеченом образовању;
уверење односно извод из казнене евиденције МУП-а о
неосуђиваности. Уз пријавни формулар кандидати за радно место 3. достављају: извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију не старије од шест
месеци; оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом образовању; уверење, односно извод из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности; оригинал или оверену
копију сертификата о положеном нивоу обуке за педагошког асистента. Доказ о здравственој способности подноси
се пре закључења уговора о раду. Пријаве треба послати
поштом или предати лично на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
предшколске установе и путем телефона: 016/843-767.

НИШ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

18105 Ниш, Трг краља Александра 11

Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу Грађанскоправну научну област,
предмет Породично право
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 82 и 83 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17...6/20 – др. закони) чланом 176 Статута
Унивезитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр.
8/17, 6/18, 7/18, 2/19, 3/19 и 4/19) и чланом 3 Правилника о
условима, начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа сарадника Правног факултета у Нишу („Билтен Правног факултета “, број 277/20). Пријаве кандидата
са прилозима подносе се Правном факултету у Нишу, Трг
краља Александра 11, 18105 Ниш, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву је неопходно доставити:
биографију, оригинале или оверене фотокопије диплома о
свим стеченим стручним, академским и научним називима. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које
нису поднете на напред наведени начин, сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране.

Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу Правноекономску научну област,
предмет Јавне финансије и финансијско
право
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 82 и 83 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17...6/20 – др. закони) чланом 176 Статута
Унивезитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр.
8/17, 6/18, 7/18, 2/19, 3/19 и 4/19) и чланом 3 Правилника о
условима, начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа сарадника Правног факултета у Нишу („Билтен Правног факултета“, број 277/20). Пријаве кандидата
са прилозима подносе се Правном факултету у Нишу, Трг
краља Александра 11, 18105 Ниш, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву је неопходно доставити:
биографију, оригинале или оверене фотокопије диплома о
свим стеченим стручним, академским и научним називима. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које
нису поднете на напред наведени начин, сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ”
18000 Ниш, Ђердапска 45

Наставник предметне наставе –
наставник музичке културе
за 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) –5), чланом
140 став 1 и 2 чланом 142 став 12 и 4 Закона о основама
система образовања и васпитања 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) и то: да је
стекао одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима којима
су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005.
године. Учесник конкурса из тачке 1 подтачка 2 мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких, и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (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 има образовање из претходног ставе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из тачака 1) –5) доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3)–5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Услови: академски музичар; дипломирани
музичар – музички педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар – композитор; дипломирани
композитор; дипломирани музичар – диригент; дипломирани музичар – музиколог; дипломирани музиколог;
дипломирани диригент; дипломирани музичар – акордеониста; дипломирани музичар – гитариста; дипломирани
музичар – соло певач; дипломирани професор солфеђа и
музичке културе; дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар пијаниста; дипломирани музичар чембалиста; дипломирани музичар оргуљаш; дипломирани музичар харфиста; дипломирани музичар перкусиониста;
дипломирани музичар виолиниста; дипломирани музичар-виолиста; дипломирани музичар виолончелиста;
дипломирани музичар-контрабасиста; дипломирани музичар лаутиста; дипломирани музичар обоиста; дипломирани музичар кларинетиста; дипломирани музичар-фаготиста; дипломирани музичар хорниста; дипломирани музичар
трубач; дипломирани музичар-тромбониста; дипломирани музичар тубиста; професор црквене музике и појања;
дипломирани музичар саксафониста; професор солфеђа
и музичке културе; дипломирани музичар – педагог;
дипломирани музичар бајаниста; дипломирани музичар
за медијску област; професор музичког васпитања; дипломирани музичар педагог; дипломирани флаутиста; дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент хора);

професор музичке културе; мастер теоретичар уметности
(професионални статус: музички педагог, етномузиколог,
музиколог или музички теоретичар); мастер музички уметник (сви професионални статуси); мастер композитор;
дипломирани трубач; дипломирани клавириста; мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет); мастер уметник дигиталних
медија са завршеним основним академским студијама
музичке уметности. По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је променио презиме односно име после
издавања уверења, односно дипломе), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије, (оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци), оригинал доказа надлежне
полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал не старији од 30 дана), оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата диплома оверену
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију 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 дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет (само учесник конкурса који је
стекао академско звање мастер професор предметне
наставе), оверену фотокопију дипломе о завршеним
основним академским студијама музичке уметности (само
учесник конкурса који је стекао академско звање мастер
уметник дигиталних медија са завршеним основним академским студијама музичке уметности), оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(само учесник конкурса који је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у току студија или након дипломирања), оверену фотокопију доказа надлежне
високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије односно оверену фотокопију доказа 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 тачке 9) и
10) пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде
засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено образовање стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Услови за заснивање радног односа
морају бити испуњени и после заснивања радног односа.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима.
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Наука и образовање
Пријаву послати на адресу: Основна школа “Душан Радовић”, Ђердапска 45, Ниш. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара Школе. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у овим тексту у граматичком
мушком роду подразумевају природни женски и мушки
род лица на која се односе.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање ванредни
или редовни професор за ужу
научну област Производни системи и
технологије
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом
72 став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови
конкурса прописани су чланом 74 став 8 и став 10 Закона о високом образовању, чланом 165 став 8 и став 10
Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у
Нишу” 8/2017) и члановима 27, 28 и 29 Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у
Нишу” 3/2017). Декан факултета ће свим учесницима овог
конкурса обезбедити могућност одржавања приступног
предавања, када је оно Ближим критеријумима за избор
у звања наставника предвиђено као обавезни услов за
избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на
начин прописан чланом 7 Правилника о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези
да факултету доставе документацију којом доказују да
испуњавају услове из овог конкурса и подносе: пријаву;
доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис
дипломе доктора наука и диплома о завршеним претходним нивоима студија); биографију са библиографијом и
пратећим материјалом; попуњен, одштампан и потписан
образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на wеб порталу Универзитета у Нишу:
www.npao.ni.ac.rs; уверење надлежне полицијске управе
да против кандидата није изречена правноснажна пресуда
за кривична дела против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи, које
је издато након датума расписивања овог конкурса; фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне карте кандидата. Документацију кандидати
подносе на адресу: Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле
пријаве и пријаве без комплетне документације сматраће
се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему
Факултет доноси посебан закључак.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ”

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел. 012/250-119, 012/250-109

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време преко 60 дана, до
повратка директора основне школе са
функције
УСЛОВИ: послове наставника у основној школи може да
обавља лице – кандидат који испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће високо образовање према чл. 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020),
7. степен стручне спреме, тј. ако је стекао: 1) одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе 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),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, односно, 2) одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
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године, 3) обавезно образовање кандидата за наставника у
основној школи је и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина које је 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, прописано чл. 142 ст. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није 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. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат за наставника
основне школе је обавезан да поред попуњеног пријавног
формулара са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, писане молбе
за пријем у радни однос на одређено време, кратке биографије, фотокопије очитане личне карте са чипом или
личне карте без чипа, основној школи достави и следећа
документа: извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу, трајни са холограмом; уверење о држављанству Републике Србије, на прописаном обрасцу; уверење из
надлежног основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак и није покренута истрага за кривична дела из надлежности основних и виших судова и основних и виших јавних тужилаштава (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; уверење надлежне
полицијске управе МУП-а да према подацима из казнене
евиденције овог министарства кандидат није осуђиван
(извод из казнене евиденције); диплома или уверење о стеченом високом образовању за наставника основне школе
на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године или о стеченом академском називу
мастер на студијама другог степена за наставника основне
школе по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005.године, тј. диплома и додатак дипломи са основних студија првог степена и диплома и додатак дипломи са мастер студија другог степена, из чл. 140
ст. 1 и 2 закона (VII степен стручне спреме одговарајуће
врсте занимања); уверење или потврда да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психоло-шких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, ако
се ово уверење или потврда не може прибавити, исто се
може доказати овереном фотокопијом индекса или додатка дипломи са основних студија и мастер студија; уверење
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење о здравственом
стању издато од надлежне здравствене установе – надлежне службе медицине рада), које се подноси непосредно пре
закључења уговора о раду; доказ о знању српског језика и
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће високо образовање није
стекао на српском језику. Наставник треба да испуњава
услове прописане чл. 139, чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 141 ст. 7,
чл. 142 ст. 1 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/ 2018, 10/2019,
6/2020) и да има стручну спрему прописану Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. 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, 16/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Дуде Јовић” Жабари. Послове наставника може да обавља
лице које је стекло високо образовање на језику на коме се
остварује образовно-васпитни рад или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе (чл. 141 ст. 7 Закона). Наставник мора да има и
обавезно образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина које је 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 (чл. 142 ст. 1 Закона). 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 чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 4 Закона). Кандидати потребну документацију достављају установи посебно за свако поједино радно место. Психолошку процену способности кандидата за наставника за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Наведени документи морају бити оригинални или фотокопије оверене у основном суду или општинској/градској
управи или код јавног бележника, не старији од 6 месеци.
Неблаговремене, непотпуне и неуредне молбе за пријем у
радни однос, односно молбе са неовереним документима,
неће бити узете у разматрање. Молбе за пријем у радни
однос на одређено време са пријавним формуларом и доказима о испуњавању услова конкурса достављају се поштом
или лично, у затвореној коверти, у року од 8 дана од дана
објављивања текста конкурса у публикацији „Послови”, на
горенаведену адресу. Телефони за информације: 012/250119, 012/250-109.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар, Дежева бб
36305 Дежева
тел. 020/353-411

Наставник географије
са 45% радног времена, на одређено
време у матичној школи у Дежеви до
истека мандата директора, а најдуже до
02. 12. 2024. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС и
113/2017), кандидат треба да испуњава услове у складу са
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 – др.
закони, 10/19 и 6/2020) и да има одговарајуће образовање
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на
конкурс доставити: уверење о држављанству, не старије од
6 месеци, оригинал или оверен препис; фотокопију дипломе о стеченом образовању из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања, доказ о испуњености
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања – за извођење наставе на
српком језику (уколико кандидат није стекао средње, више
или високо образовање на српском језику у обавези је да
достави испит из српког језика по програм одговарајуће
високошколске установе), доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат
пре закључинања уговора о раду – уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за која је изречена казна затвора у трајању најмање од три
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
и давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са отштампаним пријавним формуларом доставља установи у складу са чланом 154 став 2
Закона. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ са важењим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената.
Непотпуне и неблаговремнене пријаве неће се узимати у
разматрање. Комисија утврђује испуњенсот услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року
од осма дбна од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од осма дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене спсобности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из
претходног ставе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обавлејног разговора са кандидатима.Пријаве слати у затвореној коверти на горе наведненој адреси.
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НОВИ СА Д
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН“
21000 Нови Сад, Футошка 17
тел. 021/527-887

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, као и члана 2
Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108
од 24. децембра 2015. године). За директора може бити
изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника, односно да има одговарајуће образовање за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и
психолога, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена – мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије
(студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета) или 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку и положен
испит за директора школе (изабрани директор који нема
положени испит за директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
као и да није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања у вршењу раније дужности; најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених, не старије од шест месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (издаје надлежна полицијска
управа Министарства унутрашњих послова, не старије од
шест месеци); доказ о неосуђиваности правноснажном
пресудом за привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања у вршењу раније
дужности (издаје надлежни привредни суд, не старије од
шест месеци); доказ да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за кривична дела из
члана 7 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (уверење надлежног суда, не старије од шест месеци); доказ о резултатима
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стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе); оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе
о својим стручним и организационим способностима (није
обавезно); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду (способност се
доказује лекарским уверењем које издаје надлежна здравствена установа). Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава
на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом предаје се непосредно у секретаријату школе од 09.00 до 13.00 часова или се шаље препорученом
пошиљком на адресу ЕТШ „Михајло Пупин“, Футошка 17,
21000 Нови Сад. Пријаве се подносе у затвореној коверти,
са назнаком: „Конкурс за избор директора ЕТШ ‚Михајло
Пупин‘“. Министар просвете, науке и технолошког развоја
у року од 30 дана од дана пријема документације из члана
123 став 17 Закона о основама система образовања и васпитања врши избор директора и доноси решење о његовом
именовању, о чему ће ЕТШ „Михајло Пупин“, обавестити
лица која су се пријавила на конкурс. Ближе информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе, на број телефона: 021/421-566 или 527-887 радним данима, од 9.00 до
13.00 часова.

ПИРОТ
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник предметне наставе –
математика
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 22,22%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду
(„Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014,13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018
– аутентично тумачење), кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019,
27/2018 (II) и 6/2020, у даљем тексту: ЗОСОВ), и то: 1)
да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3)
ЗОСОВ-а (уверење треба да буде издато након расписивања конкурса, тј. уз пријаву приложити оригинал или
оверену фотокопију, издаје МУП-а Републике Србије); 4)
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ
доставља кандидат који одговарајуће високо образовање
није стекао на српском језику). Услови из става 1 члана
139 ЗОСОВ доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
из става 1 тачке 1), 3) –5) члана 139 ЗОСОВ подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду. У погледу степена и врсте образовања, потребно је да кандидати имају
одговарајуће високо образовање, предвиђено чланом 140
ЗОСОВ-а и сходно члану 142 став 1 ЗОСОВ – образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европски системом преноса бодова.
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана
142 став 1 ЗОСОВ-а. За кандидате који ово образовање не
поседују, у складу са чланом 142 став 2 ЗОСОВ-а наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. У погледу степена и врсте образовања, односно одговарајућег високог образовања, кандидат треба да испуњава прописане услове сходно члану
2 став 1 тачка 13) Правилника о степену и врсти образовања наставника наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016- II, 2/2017-I,
2/2017- II, 13/2018, 7/2019, 14/2020 и 15/2020). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Приликом подношења пријаве на конкурс, уз попуњен пријавни
формулар и уз потписану пријаву са биографијом (у којој

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

ОСНОВНА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА
„ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ“
Стрелац

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – други закони, 10/2019 и 6/2020), односно лице које поседује одговарајуће високо образовање за наставника,
педагога или психолога, и то за рад у школи оне врсте
и подручја рада којој припада школа; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; није правноснажно осуђено за привредни преступ
у вршењу раније дужности; да против њега није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад; има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; обуку и положен испит за директора установе; најмање осам година рада у установи, на пословима
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег
образовања: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, са претходно завршеним студијама првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
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Наука и образовање
године, ако је кандидат лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; радну биографију; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење/потврду из надлежне службе
Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања не старије од
6 месеци; уверење/потврду из надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела не старије од 6 месеци;
уверење привредног суда да кандидат није правноснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности
не старије од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци; доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
потврду о радном искуству; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе); оверен препис/фотокопију
лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује).
Пријава која не садржи уверење о положеном испиту за
директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључивања уговора којим
се регулише статус изабраног директора. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријава са
потребном документацијом подноси се лично или поштом,
у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора“, на адресу школе: Основна школа са домом ученика
„Добринка Богдановић“, 18332 Стрелац. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број
телефона: 010/375-186.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „НЕВЕН“

18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 027/329-188

Руковалац парних котлова – ложач
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања средња
стручна спрема машинске струке, положен стручни испит
за рад са судовима под притиском (за послове руковања
постројењем и мрежом у котларници).
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставити: фотокопију дипломе,
фотокопију лиценце, извод из матичне рођених, уверење о
држављанству, уверење полицијске управе, не старије од
6 месеци, уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело чл.139 Закона о основама система
образовања и васпитања). Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско
уверење) доставља примљени кандидат. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу или донети
лично.

СМЕДЕРЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
11420 Смедеревска Паланка, Трг хероја 21
тел. 026/317-017

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања(у складу са чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система
образовања и васпитања). Наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
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мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. 2) Поседовање одговарајућег радног искуства на пословима образовања и васпитања (у складу са
чланом 122, став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има: образовање из члана
140 ст. 1 и 2 овог закона за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може
да обавља и лице које има: одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 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. 3)
Потребна психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом; 4) лице које није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен
Законом о основама система образовања и васпитања; 5)
лице за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лице које није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ или кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у 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; 6) држављанство Републике
Србије; 7) познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 8) дозвола за рад, обука и положен испит
за директора. Изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност. Директору који не положи
испит за директора у року од две године од дана ступања
на дужност престаје дужност директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: доказ о држављанству (уверење о држављанству,
односно извод из матичне књиге рођених); оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверен
препис / фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања;
потврду о радном искуству; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); оверен препис / фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат
поседује); преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Пријава на конкурс обавезно треба да садржи све потребне податке о
кандидату (име и презиме, адресу пребивалишта, односно
боравишта, контакт телефон (адресу електронске поште
уколико је кандидат поседује), попис документације која
се доставља уз пријаву као доказ о испуњености тражених услова. Кандидат попуњава и пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и одштампани формулар
прилаже заједно са пријавом на конкурс за избор директора. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Благовременом пријавом
на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата установи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је
пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене
пошиљке на адресу: Трг хероја 21, у Смедеревској Паланци. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан
државног празника, или у неки други дан кад установа
не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Након целокупног спроведеног поступка за
избор директора Министар бира директора у року од 30

дана од дана пријема документације коју му је доставио
Управни одбор и доноси решење о његовом именовању,
о чему установа обавештава сва лица која су се пријавила на конкурс. Додатне информације о конкурсу кандидати могу добити у правној служби предшколске установе
„Чика Јова Змај“ или позивањем броја 026/317-194.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 069/235-2003

Наставник српског језика
са 20% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен
кандидат који поред општих услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом
139 став 1 тачке 1–5. Закона о основама система образовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће образовање и
то: за кандидате који конкуришу на радно место наведено
под тачком 1 - А) да имају одговарајуће високо образовање
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области или
области педагошких наука; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. 09. 2005. године, као
и да има одговарајући степен и врсту образовања прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на радном месту
на које конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидати
који конкуришу на наведена радна места обавезни су да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, има образовање из става 1 члана 142. Закона
о основама система образовања и васпитања, а кандидат
који нема образовање из члана 142. став 1 обавезан је да
га стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу; 2. психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање
српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5)
су саставни део пријаве наконкурс, а доказ под тачком 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар,
а који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs – формулар за пријем у радни однос у
установама образовања и васпитања) и радном биографијом (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2.
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежне службе Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 3.
оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци);
5. доказ о знању српског језика (језика на коме се остварује образовно-васпитни рад) доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља кан-
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Наука и образовање
дидат који буде изабран, непосредно пре закључења
уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос, упућује кандидате на психолошку процену способности, сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима и доноси решење
о избору кандидата. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни однос достављају се у затвореној коверти, лично или
путем поште на адресу: ОШ „Свети Сава“, 11300 Смедерево, Улица металуршка бб, са назнаком „За конкурс за радно место _____ (навести радно место за које се кандидат
пријављује) - не отварати“. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа. Кандидати ће бити писменим
путем обавештени о избору, у складу са законом. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона: 069/235-2003.

СУБОТИЦА
ОШ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“
24331 Бајша, Закина 5

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуњава
услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и чл.
2–7 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/2015), односно лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2. на основним
студијима 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. Кандидат мора да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности, да против њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
за наведена кривична дела; да има дозволу за рад наставника / стручног сарадника (лиценцу), обуку и положен
испит за директора, држављанство Републике Србије, зна
српски језик и мађарски језик, на којима се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да приложе: радну
биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију
дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит за директора
школе), потврду да има најмање осам година година рада
у установи образовања, уверење/потврду (оригинал) из
надлежне службе Министарства унутрашњих послова да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
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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 из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, за
кривично дело примања и давања мита; уверење/потврду (оригинал) из надлежног привредног суда да кандидат
није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности; уверење/потврду (оригинал) из надлежног суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подоношења оптужног предлога за наведена кривична
дела, уверење о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених. Кандидат за директора, уколико
поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс достави и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду
(извештај просветног саветника). Кандидат који је претходно обављао дужност директора школе дужан је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним
правима и обавезама директора установе. Диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на
српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски
језик, у супротном је потребно доставити оверену копију
доказа да зна српски језик (оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи на српском језику), а доказ да
кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или
потврда из средње школе да је учио мађарски језик). Напомена: Документацију која се доставља уз пријаву кандидат
доставља у три примерка (један примерак чини оригинал
или фотокопија наведене документације коју је оверио
јавни бележник, а у два примерка достављају се обичне
фотокопије оверених примерака). Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом слати са назнаком „Конкурс за
директора“, на горенаведену адресу. За све информације
можете позвати број телефона: 024/721-011.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
23322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

Наставник руског језика
на српском језику,
за 66,66% радног времена

ности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни рад –
српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар;
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће високошколске установе о броју
остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за
оне који ово образовање поседују; за оне који не поседују,
Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене
евиденције МУП-а, од надлежне полицијске управе; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија),
не старије од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), не старији од
шест месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор, а избор се врши у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања. У
поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за запошљавање. Пријаву доставити лично или слати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

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

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС РС и 113/17),
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), односно да
има стечено образовање: А) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије, и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; (б) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука
и Б) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005, В) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника васпитача и стручних
сарадника и то: професор, односно дипломирани филолог
за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски
програм или главни предмет/профил руски језик), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил руски језик), мастер професор
слависта – руски језик и књижевност, мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од три месеца, као и
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања мита и давања
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-

Оглас објављен 13. 01. 2021. године у публикацији
“Послови” број 916, поништава се у целости за радно место: 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.

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

31230 Ариље, Браће Михаиловић 8
тел. 031/891-953

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у
складу са чл. 140 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и чланом 2 став 1, а у вези са чланом
5 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), да у складу са
чланом 142 Закона има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у члану 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен образац
пријавног формулара, потписане пријаве са радном биографијом у којој је потребно навести да ли и које програме зна да ради на рачунару, кандидати достављају доказ о
испуњености услова у погледу стручне спреме (оргинал или
оверена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији
„Послови“), извод из матичне књиге рођених (не старије
од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији „Послови“) и уверење или потврду о неосуђиваности које издаје
Министарство унутрашњих послова (не старије од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији “Послови”). Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта
Министарства просвете науке и технолошког развоја у делу
Ново на сајту, на адреси http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу Школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”
31230 Ариље, Браће Михаиловића 8
тел. 031/891-953

Наставник немачког језика
са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме
у складу са чланом 140 и 141 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019), да у складу са чланом 142 Закона има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије и да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз
одштампан и попуњен образац пријавног формулара, потписане пријаве са радном биографијом у којој је потребно навести да ли и које програме зна да ради на рачунару, кандидати достављају доказ о испуњености услова у
погледу стручне спреме (оргинал или оверена фотокопија
дипломе), доказ да кандидат има образовање из психо-

Бесплатна публикација о запошљавању

лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци од објављивања огласа у публикацији “Послови”),
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци од
објављивања огласа у публикацији “Послови”) и уверење
или потврду о неосуђиваности (не старије од 6 месеци
од објављивања огласа у публикацији “Послови”). Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта
Министарства просвете науке и технолошког развоја у делу
Ново на сајту, на адреси http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу Школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник математике
са 44,44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове:
да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме
у складу са чланом 140 и 141 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), да у складу са чланом
142 Закона има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова. Да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у члану 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен образац
пријавног формулара, потписане пријаве са радном биографијом у којој је потребно навести да ли и које програме зна да ради на рачунару, кандидати достављају доказ
о испуњености услова у погледу стручне спреме (оргинал
или оверена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији “Послови”), извод из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији
“Послови”) и уверење или потврду о неосуђиваности које
издаје Министарство унутрашњих послова (не старије од 6
месеци од објављивања огласа у публикацији “Послови”).
Потребно је да кандидат у пријави наведе да ли конкурише на место наставника математике са пуним или непуним
радним временом. Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете науке и
технолошког развоја у делу Ново на сајту, на адреси http:
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANJE.DOC. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу Школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове:
да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме
у складу са чланом 140 и 141 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), да у складу са чланом
142 Закона има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса
бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије
и да зна српски језик и језик на којем остварује образовно - васпитни рад. Уз одштампан и попуњен образац

пријавног формулара, потписане пријаве са радном биографијом у којој је потребно навести да ли и које програме зна да ради на рачунару, кандидати достављају доказ
о испуњености услова у погледу стручне спреме (оргинал
или оверена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији “Послови”), извод из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији
“Послови”) и уверење или потврду о неосуђиваности које
издаје Министарство унутрашњих послова (не старије од 6
месеци од објављивања огласа у публикацији “Послови”).
Потребно је да кандидат у пријави наведе да ли конкурише на место наставника математике са пуним или непуним
радним временом. Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете науке и
технолошког развоја у делу Ново на сајту, на адреси http:
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

В РА Њ Е
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/405-860

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: директор установе може да
буде лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140
став 1 и 2 овог закона. Дужност директора школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 1 и 2 овог закона за настаавника те врсте школе
и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад
наставника и стручних сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 овог закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 овог закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидат треба да поседује дозволу за рад –
лиценцу, изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од 2 године од
дана ступања на дужност; да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да има држављанство
Републике Србије. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), оверен препис дипломе о стеченом образовању,
оверен препис документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству,
преглед кретања у служби, програм рада директора школе за наредни четворогодишњи мандат, уверење да није
осуђиван, уверење да се не води кривични поступак, прилоге којима доказује своје стручне, организационе и друге
квалитете. Ближе информације могу се добити на телефон
школе: 017/405-860 или у просторијама ОШ „Бранко Радичевић“ у Врању, Косовска бб. Пријаве се подносе искључиво у писаној форми на адресу школе или путем поште.
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ВРШАЦ
ОШ „МАРКО СТОЈАНОВИЋ”
26348 Врачев Гај, Марка Стојановића 222
тел. 013/856-197

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора треба да испуњава услове
прописане чланом 122, став 2, 5 до 11, те чланом 139 и
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020,
у даљем тексту: Закон) и услове прописане Правилником
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 108/2018)
и то: 1. поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, то јест високо образовање стечено: а) на студијама другог степена – мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); б) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника основне школе,
педагога или психолога; 2. поседовање дозволе за рад
(лиценце); 3. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 4. држављанство Републике Србије; 5. кандидат за директора установе
образовања и васпитања не може да буде лице: за које је
у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање, као ни лице које је правноснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности; осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, које је осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом без обзира на изречену кривичну санкцију; против
којег је 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 горе
назначена кривична дела; 6. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у Основној школи “Марко
Стојановић” Врачев Гај – образовно-васпитни рад остварује се на српском језику,, 7. најмање осам година рада на
пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања; 8. обуку и положен испит за директора установе.
Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност. Пријава на конкурс обавезно треба
да садржи: име презиме, адресу, број телефона и потпис
кандидата. Уз пријавни формулар, одштампан са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, кандидат за директора прилаже:
доказ о држављанству (извод из матичене књиге рођених
(на новом образцу) и уверење о држављанству не старије
од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа
о пложеном испиту за лиценцу односно стручном испиту;
доказ да су средње, више или високо образовање стекли на
језику на коме се изводи образовно васпитни рад (српском
језику) или да су положили испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, а доказ је: ако је
кандидат стекао високо образовање на језику на коме се
остварује образовно васпитни рад (српском језику) доказ је
јавна исправа (диплома) о стеченом високом образовањеу
(која је већ приложена) или ако кандидат није стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовно
васпитни рад (српском језику) онада се мора приложити
јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда да су
више или средње образовање стекли на језику на коме
се изводи образовно васпитни рад (српском језику) или
уверење/потврда да су положили испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе; потврду
о радном искуству да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (потврда мора бити потписана
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и оверена од стране установе; доказ о обуци и положеном
испиту за директора установе (пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року
положи испит за директора установе); доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, као ни за повреду забране
из чланова 110 до 113 Закона – уверење надлежног МУП-а
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности
– уверење о неосуђиваности издато од надлежног привредног суда (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци од дана достављања пријаве на конкурс); доказ да
против кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница нити
донето решење о одређивању притвора – уверење надлежног суда (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци од дана достављања пријаве на конкурс); преглед
кретања у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно); лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на
конкурс), које издаје надлежна здравствена установа; оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника),
само ако је кандидат поседује; оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само за кандидате који су
претходно обављали дужност директора установе). Документа се достављају у оригиналу или овереној фотокопији
и иста се по окончењу конкурса не враћају кандидатима. Лекарско уверење о поседовању психиче, физичке и
здравствене спсобности за рад са децом и ученицима прилаже, након доношења одлуке Школског одбора, изабрани
кандидат, у циљу достављања наведене одлуке са документацијом Покрајинском секретаријату за образовање,
на сагласност. Кандидат који се пријављује на радно место
директора попуњава пријавни формулар (образац на заваничној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја), а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља лично
или поштом на горе наведену адресу школе, у затвореној
коверти са назнаком са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе запошљавања „Послови“. Непотпуне или
неблаговремен пријаве неће се узимати у разматрање. О
резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен након
пријема решења о именовању директора школе од стране
министра просвете, науке и технолошког развоја.

Посао се не чека, посао се тражи

ЗРЕЊАНИН
ЕГШ „НИКОЛА ТЕСЛА”

23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе –
Програмирање и Базе података
у одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
40% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), односно да: 1) има одговарајуће образовање; у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада елеткротехника („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/ 2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020
и 14/2020): (1) дипломирани инжењер електротехнике;
(2) дипломирани инжењер електронике; (3) дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и
информатике, (4) професор информатике, (5) дипломирани инжењер за инфорамционе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе
или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и
технологије; (6) дипломирани инжењер рачунарства; (7)
дипломирани математичар; (8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претхнодно завршене основне
академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима; (9) мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства,
на студијском програму рачунарске мреже и комуникације; (10) мастер математичар; (11) мастер информатичар; (12) мастер инжењер информационих технологија;
(13) мастер инжењер организационих наука (студијски
програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунрске науке), (14) дипломирани математичар-информатичар. Лица из подтач. (8)
– (13), која су стекла академско звање мастер, морају
имати, у оквиру завршених студија, положених најмање
пет предмета из области рачунарства и информатике (од
тога најмање један из области Програмирање и најмање
један из области Објектно оријентисано програмирање) и
најмање два предмета из једне или две следећих области
– Математика или Теоријско рачунарство, што доказују
потврдом издатом од стране матичне високошколске
установе. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену
фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стручне
спреме; доказ о испуњавању услова из члана 139 став 1
тачка 5) Закона о основама система образовања и васпи-
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Наука и образовање
тања односно да је лице стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно
васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија) – мађарски језик; оригинал уверење
о неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања, које
према подацима из казнене евиденције издаје полицијска
управа, уверење не сме бити старије од дана објављивања
конкурса; оригинал уверење о држављанству Републике
Србије, које није старије од 6 месеци. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Напомена: све фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс морају бити оверене од стране
јавног бележника – нотара. Рок за подношење пријаве са
важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 10 дана од дана објављивања конкурса
у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве за
конкурс са документацијом доставити лично или путем
поште на адресу: ЕГШ „Никола Тесла“ Зрењанин, Др Славка Жупанског 1, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс“.

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

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Индустријско
инжењерство
УСЛОВИ: доктор техничких наука и испуњени услови из
члана 74 Закона о високом образовању и услови прописани подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин“
у Зрењанину.

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Менаџмент
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: доктор наука и испуњавање услова из члана 74
Закона о високом образовању и прописани подзаконским
актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

Сарадник у звање сарадник у настави
за ужу научну област Информационе
технологије
на одређено време од једне године
2 извршиоца
УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је студије
првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8).
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању
услова конкурса: биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак
објављених научних и стручних радова, књиге и сами радови) подносе се Факултету у року од 8 од дана објављивања
у листу „Послови“, на адресу: Технички факултет „Михајло
Пупин“, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН“

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4
Оглас објављен 13. 01. 2021. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости за радно место:
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.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање
у складу са чл. 46 Правилника о организацији и систематизацији послова: I степен стручне спреме, односно
завршену основну школу; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-

цима; 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. Приликом пријављивања
на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. доказ о одговарајућем образовању
(оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној школи); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 5. сведочанство на
српском језику које се приложи као доказ под тачком
1 сматра се доказом о знању српског језика под овом
тачком 5); 6. оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име,
презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно
овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у
радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Хемијско-прехрамбена и текстилна
школа „Урош Предић“ Зрењанин, Стевице Јовановића
46, 23000 Зрењанин, путем поште, у року од 10 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве ће бити одбачене.

Национална служба
за запошљавање

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

Н

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

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

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

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090

