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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
ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
11000 Београд, Немањина 22-26

Конкурс објављен у публикацији “Послови” 24.06.2020.
године исправља се због техничке грешке и гласи: У
тексту јавног конкурса за попуњавање извршилачких
радних места у Министарству здравља, исправља сет
техничка грешка у делу II Радна места која се попуњавају, која се односи на радно место: санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове ‒ Одсек за санитарни надзор Београд,
Одељење граничне санитарне инспекције, Сектор
за инспекцијске послове ‒ 4 извршиоца, тако што се
после речи „Одељење“ брише реч „граничне“. У преосталом делу, текст јавног конкурса остаје непромењен.

ЈАГОДИНА
ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Краља Петра I 56

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За именовање директора јавне установе: да
је лице пунолетно и пословно способно; да има стечено
високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, да има радног искуства
од 4 године, од чега најмање 2 године на руководећим
пословима, активно знање најмање једног страног језика.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се
доказним средствима која су подобна да се из њих добије
сазнање које се очекује. Место рада: Рековац, 35260 Рековац, Краља Петра I 56. Рок за подношење пријава је 15 дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови” и на званичној интернет страници
општине Рековац. Пријава на јавни конкурс садржи: име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и податке о доказима о испуњавању услова за именовање директора који се прилажу уз пријаву. Лице задужено за давање обавештења у вези са јавним конкурсом је
Ненад Филиповић, запослен у ЈУ Туристичкој организацији
општине Рековац, контакт телефон: 035/8411-900. Пријаве
са потребним доказима о испуњавању предвиђених услова из јавног конкурса достављају се Управном одбору ЈУ
Туристичке организације општине Рековац, са назнаком
„За јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавне установе Туристичке организације општине
Рековац, са седиштем у Рековцу“. Подаци о доказима који
се прилажу уз пријаву: извод из матичне књиге рођених,
доказ о стручној спреми, потврда о радном искуству, доказ
радног искуства на руководећим пословима од најмање 2
године (стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се доказаним средствима која су подобна да се из њих
добије сазнање које се очекује), доказ да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци и да није под
истрагом (уверење или потврда издата од стране надлежног основног суда и извод из казнене евиденције надлежног одељења МУП-а). Сви докази прилажу се у оригиналу
или фотокопији која је оверена од стране надлежног органа. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Оглас о јавном конкурсу оглашава се у листу „Послови” и на
званичној интернет страници Општине Рековац.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
ОПШТИНЕ ШТРПЦЕ
Објављује јавни конкурс за именовање

Директора Јавног предузећа „ЈП Шар
планина“ – Штрпце
на период од четири године
УСЛОВИ: 1) да је пунолетно и пословно способно лице и
држављанин Републике Србије; 2) да има стечено високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама
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у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним
студијама; 3) да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2; 4) да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања; 6) да има
радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 8) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци; 9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то: (1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи; (2) обавезно психијатријско лечење
на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; (4) обавезно
лечење алкохоличара; (5) забрана вршења позива, делатности и дужности. Стручна оспособљеност, знања и вештине: оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су
приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са
кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од
дана објављивања јавног конкурса у службеним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”.
ОСТАЛО: Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима, подносе се Комисији за спровођење
конкурса за избор директора јавних и јавно-комуналних
предузећа чији је оснивач општина Штрпце, препорученом пошиљком, путем поште или лично преко писарнице
општине Штрпце у времену од 08 до 12 часова, у затвореној коверти, на адреси Цара Лазара бб, 38236 Штрпце са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање
директора Јавног предузећа ЈП „Шар планина” – Штрпце
– не отварај. Докази који се прилажу уз пријаву: извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о пословној способности (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија); доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); доказ о радном
искуству на пословима за које се захтева високо образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде
послодавца); доказ о радном искуству на пословима који
су повезани са пословима јавног предузећа, организовању
рада и вођењу послова (оригинал или оверена фотокопија
уверења / потврде послодавца); изјава дата под кривичном
и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке
странке да је лицу одређено мировање функције у органу
политичке странке; уверење надлежног органа (надлежне
полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци; доказ да му није изречена мера безбедности (издат од стране надлежног органа) у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то: (1) обавезно
психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; (4) обавезно лечење алкохоличара; (5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће
бити предмет разматрања. Информације о спровођењу
јавног конкурса се могу добити на број телефона 0290/70911, сваког радног дана од 10 до 12 часова.

НОВИ ПА ЗАР
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар
37. санџачке дивизије бб (зграда Језеро)
тел. 020/322-822

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које
испуњава услове предвиђене у члану 26 Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању: 1. да има високу стручну спрему, VII степен стручне
спреме; 2. да има радно искуство у области образовања и
васпитања најмање 5 година; 3. познавање рада на рачунару и енглеског језика; 4. да је држављанин Републике
Србије, да има општу здравствену способност; 5. да није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора
најмање 6 месеци и за кажњиво дело које га чини неподобним за обављањем послова у установама образовања.
Уз пријаву која садржи кратке биографске податке (CV),
доказе о испуњености услова конкурса (у оригиналу или
оверна копија): 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, 2. доказ (потврда) о дужини
радног стажа; 3. уверење о држављанству (не старије од

6 месеци); 4. уверење да се против истог не води кривични поступак, издато од старне надлежних органа (не старије од 6 месеци); 5. лекарско уверење доставља се пре
закључивања уговора о раду. Пријаве на конкурс подносе
се Управном одбору Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању на горе наведену адресу,
са назанком „Пријава на конкурс за избор и именовање
директора Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању Нови Пазар”, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање” Послови”.

ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Оглашава

ЈAВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
Орган у коме се попуњава извршилачко радно место:
Општинска управа Општине Бабушница – Одељење за привреду и финансије, Одсек за финансије и локалну пореску
администрацију
Meсто рада: Општина Бабушница, Ратка Павловића 1, 18330
Бабушница
Радно место које се попуњава:

Извршилачко радно место – послови
припреме и извршења буџета,
финансијског планирања и књижења,
звање млађи саветник
Опис послова: Обавља послове из области финансија и
буџета који се односе на израду плана прихода и расхода буџета, учествује у изради упутства за припрему нацрта
одлуке о буџету општине и одлуке о изменама и допунама
одлуке о буџету, учествује у изради и достављању упутства
корисницима буџета, предлога финансијског плана директних и индиректних корисника буџета. Обавља аналитичке
послове из области праћења извршења буџета општине,
обавештава кориснике буџета о апропријацијама ради
усклађивања њихових финансијских планова са одобреним
апропријацијама и кварталним квотама, учествује у изради
и усклађивању финансијских планова органа општине са
одобреним апропријацијама у буџету. Израђује предлоге
решења о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне
буџетске резерве. Обавља финансијско планирање, прати
прилив на консолидованом рачуну трезора локалне власти
и врши контролу захтева за плаћање у складу са утврђеним квотама. Учествује у изради и достављању извештаја
прописаних од стране надлежног министарства и управе
за трезор и других извештаја. Обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Услови за кандидата: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да није правноснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци; да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже
повреде дужности из радног односа; да има стечено високо
образовање из области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; познавање
утврђених метода, рада, поступака или стручних техника које
се стичу у раду и поседовање вештина да се стечена знања
примене; завршен приправнички стаж или најмање 5 година
проведених у радном односу у органима општине познавање
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, број телефона,
имејл-адресу, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и
одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; диплому о стручној спреми;
исправе којима се доказује радно искуство у струци; уверење Министарства унутрашњих послова – полицијске
управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (издато након објављи-
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вања овог конкурса); исправе којима се доказује да раније
није престајао радни однос у државном органу, односно
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа. Сви
докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018
– аутентично тумачење) прописано је, између осталог,
да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.

државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Сви изрази,
појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.

Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

ЈAВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандитат учинити сам. Образац
изјаве објављен је уз Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – послови припреме и извршења
буџета, финансијског планирања и књижења.

Орган у коме се попуњава извршилачко радно место:
Општинска управа Општине Бабушница – Одељење за привреду и финансије, Одсек за привреду, локални економски развој, јавне набавке и заштиту животне средине.

У изборном поступку, Конкурсна комисија врши
проверу и оцењивање:
1. стручне оспособљености за рад на извршилачком радном месту у Општинској управи Општине Бабушница –
усмено, путем разговора;
2. знања из области система локалне самоуправе (познавања Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/18), Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 –
др. закон), Закон о буџетском систему („Службени гласник
РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –
др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,
72/2019 и 149/2020) – усмено путем разговора);
3. вештина комуникације, усмено, путем разговора.

Радно место које се попуњава:

Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места послови припреме и извршења буџета, финансијског планирања и књижења
у Општинској управи Општине Бабушница објављује се на
огласној табли и интернет презентацији Општине Бабушница
и публикацији „Послови”.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана оглашавања
јавног конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све
потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком
против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у
року од осам дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може
доставити лично на шалтеру број 1. Услужног центра Општине Бабушница или препорученом пошиљком на адреси Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница са назнаком: „Пријава на
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
– послови припреме и извршења буџета, финансијског планирања и књижења“.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јела Илић, канцеларија бр. 25, од 07.00 до 15.00 часова, тел. 010/385-112 локал 25.
Изборни поступак: Конкурсна комисија ће о месту, дану
и времену када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина, обавестити учеснике конкурса,
чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
рад на извршилачком радном месту – послови припреме
и извршења буџета, финансијског планирања и књижења.
Напомене: Као 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 оне
који раније нису заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градској општини или државном органу. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци. Службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и службеник који је засновао радни однос на неодређено
време, а који нема положен државни стручни испит, полаже
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Оглашава

Meсто рада: Општина Бабушница, Ратка Павловића 1,
18330 Бабушница

Извршилачко радно место – послови
спровођења јавних набавки, звање
млађи саветник
Опис послова: Припрема моделе одлука и аката које
наручилац доноси у поступцима јавних набавки добара,
услуга и радова, учествује у спровођењу поступака јавних набавки и то у свим врстама поступака и у припреми
конкурсне документације. Обавља административно-техничке послове везане за закључење уговора са изабраним
понуђачем, учествује у прегледу и оцени понуда и припрема извештаје о стручној оцени понуда и предлога одлуке о избору најповољније понуде или обустави поступка.
Припрема предлоге уговора о јавним набавкама, обрасце
докумената за објављивање на порталу јавних набавки
и интернет страници општине. Учествује у изради Плана
набавки и изради извештаја о спроведеним јавним набавкама. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и
начелника Општинске управе.
Услови за кандидата: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да није правноснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци; да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже
повреде дужности из радног односа; да има стечено високо
образовање из области правних или економских наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; познавање утврђених метода, рада, поступака или стручних техника које се стичу у раду и поседовање вештина да се стечена
знања примене; завршен приправнички стаж или најмање
5 година проведених у радном односу у органима општине;
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, број телефона,
имејл-адресу, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и
одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; диплому о стручној спреми;
исправе којима се доказује радно искуство у струци; уверење Министарства унутрашњих послова – полицијске
управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (издато након објављивања овог конкурса); исправе којима се доказује да раније
није престајао радни однос у државном органу, односно
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа. Сви
докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.

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. Потребно је
да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави
изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандитат учинити сам. Образац изјаве објављен
је уз Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног
места – послови спровођења јавних набавки.
У изборном поступку, Конкурсна комисија врши
проверу и оцењивање:
1. стручне оспособљености за рад на извршилачком радном месту у Општинској управи Општине Бабушница –
усмено, путем разговора;
2. знања из области система локалне самоуправе (познавања Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 - други закон и 47/18), Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 –
др. закон), Закон о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 91/19) – усмено путем разговора);
3. вештина комуникације, усмено, путем разговора.
Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места послови спровођења јавних набавки у Општинској управи Општине Бабушница објављује се на огласној табли и интернет презентацији
Општине Бабушница и у публикацији „Послови”.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана оглашавања
јавног конкурсау публикацији „Послови”. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све
потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком
против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у
року од осам дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може
доставити лично на шалтеру број 1. Услужног центра Општине Бабушница или препорученом пошиљком на адреси Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница са назнаком: „Пријава на
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
– послови спровођења јавних набавки“.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јела Илић, канцеларија бр. 25, у периоду од 07.00 до
15.00 часова часова, тел. 010/385-112 локал 25.
Изборни поступак: Конкурсна комисија ће, о месту, дану
и времену када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина, обавестити учеснике конкурса,
чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад
на извршилачком радном месту – послови спровођења јавних набавки.
Напомене: Као 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 оне који раније нису заснивали радни однос
у органима аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градској општини или државном органу. Пробни рад
за радни однос на неодређено време траје шест месеци.
Службеник на пробном раду, који је засновао радни однос
на неодређено време и 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. Сви изрази,
појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 –
аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документи о чињеницама о којима се води
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ИРИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ириг

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ИРИГ
I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска
управа Општине Ириг, у Иригу, Војводе Путника 1
II Радно место која се попуњава:

1. Радно место послови јавних набавки и
општи административни послови ППЗ и
одбране
у Служби за друштвене делатности,
општу управу и заједничке послове
у Општинској управи Општине Ириг,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове спровођења поступака јавних набавки; припрема одлуке о покретању поступка јавних
набавки; предлаже критеријуме за избор најповољније понуде; учествује у припреми модела уговора; прикупља понуде
у координацији са Комисијом за јавне набавке; учествује у
раду Комисије за јавне набавке када је прописано да је члан
службеник за јавне набавке; доставља обавештења о додели уговора о јавним набавкама свим понуђачима; доставља
буџетском кориснику примерак одлуке о покретању поступка,
записник о отварању понуда, извештај о стручној оцени понуда, извештај о додели уговора и модел уговора понуђача који
је изабран; учествује у припреми коначних уговора о јавним
набавкама и копију уговора доставља буџетском кориснику;
врши објављивање аката на порталу јавних набавки; врши
проверу и испитивање тржишта за предметну јавну набавку;
припрема извештаје о спроведеним поступцима; прима требовања за јавне набавке и упоређује требовања са уговорима
и спецификацијама; комплетира финансијску документацију
и доставља је ликвидатури; обавља административне послове поверене општини из области ванредних ситуација и противпожарне заштите, послове одбране за потребе општине,
јавних предузећа и јавних установа чији је оснивач општина
Ириг. Обавља и друге послове по налогу и упутствима шефа
службе и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 1 година радног искуства у струци и познавање
рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: усменом провером ‒ познавање Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, бр. 91/2019) и Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 ‒ аутентично тумачење);
практичном провером ‒ познавање рада на рачунару.
III Место рада: Ириг, Војводе Путника 1.
IV Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Станислава Јанковић, телефон: 022/400600.
V Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Општинска управа Општине Ириг, у Иригу, Војводе
Путника 1, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места у Општинској управи Општине
Ириг - послови јавних набавки и општи административни
послови ППЗ и одбране”.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном стручном испиту за рад у државним
органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту – за случај да се у
условима тражи научна област правних наука); оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења и други акти из којим се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је
стечено радно искуство); уверење суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 30 дана); уверење полицијске управе да лице није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 30 дана); оверена изјава под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже
повреде дужности из радног односа. Сви докази прилажу се
у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини/градској управи, суду или код јавног бележника.
IX Трајање радног односа: за наведено радно место,
радни однос се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту, провера назначених вештина и
знања који се вреднују у изборном поступку и то: усмена
провера ‒ познавање Закона о Јавним набавкама („Сл.
гласник РС”, бр. 91/2019) и Закона о општем управном
поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење); практична провера ‒ познавање рада на
рачунару, доставиће се писмено обавештење о томе када
отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени и телефонским путем или електронском поштом
на бројеве или адресе које су навели у пријави.
Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе 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. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини,
суду или код јавног бележника, биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране
начелника Општинске управе Општине Ириг. Конкурс се
објављује на огласној табли Општинске управе Општине
Ириг и интернет презентацији Општине Ириг (www.irig.rs) и
у публикацији „Послови”.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ОПШТИНА ИРИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ириг

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ИРИГ
I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска
управа Општине Ириг, у Иригу, Војводе Путника 1

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном
органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;
да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.

II Радно место која се попуњава:

VII Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријава је 15 дана и почиње да тече од 16.01.2021. године
и истиче 01.02.2021. године.

Опис послова: Обавља послове инспекцијског надзора у
области комуналне делатности и стамбеној области и врши
управно правне радње у вези инспекцијског надзора. Врши

Бесплатна публикација о запошљавању

1. Радно место комунални инспектор
у Служби за инспекцијске послове у
Општинској управи Општине Ириг,
звање млађи саветник
1 извршилац

предузимање управних радњи у инспекцијском надзору
над применом законских и подзаконских аката из комуналне делатности и стамбеној области, у складу са прописима
којима се уређује инспекцијски надзор; прегледа опште и
појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца комуналне делатности и других правних и физичких лица; саслушава и узима изјаве од одговорних лица
код вршилаца комуналне делатности и других правних и
физичких лица; прегледа објекте, постројења и уређаје за
обављање комуналне делатности и пословне просторије
ради прикупљања неопходних података; подноси захтев
за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за
привредни преступ или кривично дело уколико оцени да
је повредом прописа учињен прекршај, привредни преступ
или кривично дело и предузима друге радње утврђене
законом и подзаконским прописима; доноси решења и стара се о њиховом спровођењу; врши инспекцијски надзор
у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске
трговине; инспекцијски надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицањем пословног имена;
у складу са овлашћењима прегледа пословни простор,
односно простор у којем се обавља трговинска делатност и
возила; врши идентификацију лица која обављају трговинску делатност, путем увида у личну исправу или другу јавну
исправу са фотографијом; узима писмене и усмене изјаве
лица која обављају трговинску делатност, односно сведока
или службених лица, као и да позива ова лица да дају изјаве, о питањима од значаја за предмет надзора; фотографише, врши видео-снимање простора у којем се врши надзор,
односно робе и других предмета који су предмет надзора; предузима друге радње за које је овлашћен у складу
са Законом о трговини, другим законима и подзаконским
актима; врши инспекцијски надзор у области заштите
права потрошача и предузима мере предвиђене Законом
о заштити потрошача. Сарађује са другим инспекторима.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца у складу
са законом којим је уређена област инспекцијског надзора,
као и послове по овлашћењу начелника.
Услови: стечено високо образовање из научне области права, грађевине, медицине, ветерине, менаџмента, индустријског инжењерства, заштите животне средине на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит; положен испит за инспектора, најмање 1 година
радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: усменом провером ‒ познавање Закона о комуналним делатностима
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС”, бр.
104/2016 и 9/2020 ‒ др. закон); практичном провером –
познавање рада на рачунару.
III Место рада: Ириг, Војводе Путника 1.
IV Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Станислава Јанковић, телефон: 022/400600.
V Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Општинска управа Општине Ириг, у Иригу, Војводе
Путника 1, са назнаком: „За Јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места у Општинској управи Општине
Ириг ‒ комунални инспектор”.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику
конкурса раније престајао радни однос у државном органу,
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа; да није
правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
VII Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријава је 15 дана и почиње да тече од 16.01.2021. године
и истиче 01.02.2021. године.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад
у државним органима (лица са положеним правосудним
испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за
рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту
– за случај да се у условима тражи научна област правних
наука); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора; оригинал или оверена фотоко-
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пија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења
и други акти из којим се доказује на којим пословима, са
којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); уверење суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 30
дана); уверење полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу(не старије од
30 дана); оверена изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже
повреде дужности из радног односа. Сви докази прилажу
се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини/
градској управи, суду или код јавног бележника.
IX Трајање радног односа: за наведено радно место,
радни однос се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту, провера назначене вештине и
знања које се вреднују у изборном поступку и то: усмена
провера ‒ познавање Закона о комуналним делатностима
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС”, бр.
104/2016 и 9/2020 ‒ др. закон); односно, практична провера ‒ познавање рада на рачунару, доставиће се писмено
обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, о
чему ће кандидати бити обавештени и телефонским путем
или електронском поштом на бројеве или адресе које су
навели у пријави.
Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе 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. Кандидати без положеног испита за испектора
примају се на рад под условом да тај испит положе у року
од 6 месеци од дана заснивања радног односа. Кандидати
са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника,
биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
именована од стране начелника Општинске управе Општине Ириг. Конкурс се објављује на огласној табли Општинске
управе Општине Ириг и интернет презентацији Општине
Ириг (www.irig.rs) и публикацији „Послови”.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ШАБАЦ
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У ШАПЦУ
15000 Шабац, Господар Јевремова 8

Записничар у звању референт
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, средње школе
друштвеног смера, најмање две године радног искуства у
струци, положен испит за дактилографа I-а или I-б класе,
положен државни стручни испит и потребне компетенције
за рад.
Општи услови за запослење: да је учесник конкурса
држављанин Републике Србије, да је учесник конкурса
пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа, да
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
Опис послова: записничар обавља све дактилографске
послове у предметима достављеним у рад Вишем јавном
тужиоцу и заменицима Вишег јавног тужиоца, пише записнике на саслушањима, позива за рочишта, расписује доставнице и повратнице и обавља послове по диктату код
тужиоца и заменика тужиоца, води рачуна о уредности
списа, стара се о чувању и преносу података, доступности
материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију статистичких ствари и
публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге
послове по налогу јавног тужиоца, обавља и друге послове
по налогу јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца.
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У изборном поступку комисија ће проверити опште и посебне функционалне компетенције и понашајне компетенције,
након чега ће комисија обавити интервју са кандидатима.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Данијела Живковић, административно-технички секретар, број телефона: 064/832-8426.

Провера се обавља по следећим фазама: провера
општих функционалних компетенција: организација и рад
државних органа Републике Србије (провера ће се вршити
путем теста – писмено, у папирној форми), дгитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатака – практичним радом на рачунару или увидом у доказ – сертификат о
познавању рада на рачунару), пословна комуникација (провера ће се вршити писменом симулацијом у папирној форми).

Пријава за јавни конкурс врши се на обрасцу пријаве који
је доступан на интернет презентацији Вишег јавног тужилаштва у Шапцу уз текст конкурса или се може преузети у
управи Тужилаштва. Образац пријаве мора бити својеручно
потписан. Пријава на конкурс може се поднети путем поште
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа. Приликом предаје пријава на јавни конкурс, пријава добија шифру
под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од 3 (три) дана од пријема пријаве у Тужилаштво, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначен за доставу обавештења.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције “дигитална писменост”, ако поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције
„дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни образац, доставите и тражени доказ у оргиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ
који сте приложили уместо тестовне провере.
База питања за проверу општих функционалних компетенција биће објављена на интернет страници овог тужилаштва www.sa.vi.jt.rs.
Посебне функционалне компетенције које ће се проверавати у изборном поступку су: посебне функционалне компетенције у области рада – административни послови
(канцеларијско пословање, припрема материјала и вођење
записника), рада дактилобироа (познавање прописа релевантних за надлежност и организацију јавних тужилаштва,
положен испит за дактилографа I-а или I-б класе (доказује се
уверењем, сертификатом, који се подноси уз пријаву). Провера ће се вршити усменим путем, односно путем разговора
са кандидатом.
Посебне функционалне компетенције за радно место записничара – познавање релевантних прописа из делокруга радног места (Закона о државним службеницима и Правилника
о управи у јавним тужилаштвима). Провера ће се вршити
усменим путем, односно путем разговора са кандидатом.
Посебне функционалне компетенције за радно место записничара – провера брзине и тачности куцања – препис и диктат. Провера ће се вршити писаним путем на рачунару.
Након провере општих и посебних функционалних
компетенција спровешће се провера понашајних
компетенција и то: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; орјентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет. Провера
се врши на основу интервјуа, базираног на компетенцијама.
Након провере понашајних компетенција Конкурсна комисија ће обавити интервју са кандидатима који подразумева
разговор са кандидатом у циљу процене мотивације за рад,
на радном месту и прихватање вредности државних органа
(обавља се усмено).

Докази које прилажу сви кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оргинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оргинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; фотокопија
или очитана лична карта, уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци; потврда да
кандидату није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа; оргинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оргинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству (потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оргинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном испиту. Сви докази
се прилажу у оргиналу 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
јединицима, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре првог марта 2017. године, у Основним судовима, односно Општинским управама.
Уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, државни службеник може да поднесе решење
о распоређивању или премештају на радно место у државном органу или решење да је нераспоређен.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван на
казну затвора од најмање 6 месеци и уверење о положеном
државном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона
о општем управном поступку („Службени гласник РС” број
18/2016) прописано је између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу изјаве у
обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Све наведене комепетенције комисија ће проверити у року
од 30 дана рачунајући од дана истека рока, за пријаву на
оглас по предметном конкурсу.

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.

Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће
елиминациона, а сходно одредбама Правилника о саставу
Конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник
РС”, број 30/2019).

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, писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на
горе наведену адресу Вишег јавног тужилаштва у Шапцу.

Место рада: Шабац, Господар Јевремова 8.

Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и које испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу на основу података наведених у образцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, а
о започињању изборног поступка учесници конкурса биће
обавештени путем телефона.

Врста радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време, уз обавезан пробни рад за лица која први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад траје 6
(шест) месеци.
Адреса на коју се подносе пријаве: Више јавно тужилаштво у Шапцу, Господар Јевремова 8, 15000 Шабац – са
назнаком “За јавни конкурс – за извршилачко радно место”
(навести назив радног места за које се подноси пријава).
Датум оглашавања: 27.01.2021. године.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
конкурса на интернет презентацији и огласној табли Вишег
јавног тужилаштва у Шапцу, на порталу е-Управе и на интернет презентацији и периодичним издању огласа Националне службе за запошљавање. Последњи дан за подношење
пријава је 04.02.2021. године.

Провера општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција и понашајних компетенција,
као и интервју са конкурсном комисијом ће се обавити у
просторијама Вишег јавног тужилаштва у Шапцу. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу конкурса
обавештавају се о времену и месту спровођења наредне
фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или
адресе), које наведу у својим образцима пријавама.
Изборни поступак спровешће Конкурсна комисија именована решењем Вишег јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Шапцу.
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Администрација и управа
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.
НАПОМЕНА: Кандидат заснива радни однос на неодређено време.
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.
Сви докази прилажу се на спрпском језику, а уколико су
на страном језику морају бити преведени на српски језик
и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у
иностранству, мора бити нострификована. Информације о
материјалима за припрему кандидата за проверу општих
функционалих компетенција могу се наћи на интернет презентацији Вишег јавног тужилашта у Шапцу. Кандидат без
положеног државног стручног испита прима се на рад под
условом да тај испит положи у року од 6 месеци, од дана
заснивања радног односа, сходно чл. 102 Закона о државним службеницима РС. Кандидати са положеним државним
испитом немају предност у изборном поступку у односу на
кандидате без положеног државног стручног испита.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији www.sa.vi.
jt.rs и огласној табли Вишег јавног тужилаштва у Шапцу, на
порталу е-Управе и на интернет презентацији и периодичним издању огласа Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

ВАЉЕВО
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Пилота Миленка Павловића 1/1
тел. 065/857-0996

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: стечен научни степен доктора наука у оквиру образовно-научног поља физичке културе и спорта –
факултет спорта и физичког васпитања; стечено високо
образовање у оквиру образовно-научног поља физичке
културе и спорта – факултет спорта и физичког васпитања
на основним академским студијама, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама; радно искуство од
најмање једне године на руководећим пословима у области
просвете или спорта; положен стручни испит.
ОСТАЛО: директора именује Скупштина општине на период од четири године, на основу предлога Управног одбора
установе. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15
дана, а почиње да тече наредног дана од дана објављивања у средствима оглашавања. Пријава на конкурс са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова
подносе се препорученом пошиљком или лично на адресу:
Спортски центар „Осечина”, Пилота Миленка Павловића
1/1, 14253 Осечина, са назнаком: „Пријава за јавни конкурс – не отварати“. Пријава за јавни конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства. Уз пријаву на јавни конкурс за директора,
кандидати су дужни да приложе: доказ о стручној спреми – оригинал или оверена фотокопија дипломе; доказ о
радном искуству; уверење да кандидат није осуђиван и да
се против њега не води кривични поступак за дела која га
чине неподобним за вршење функције; уверење о положеном стручном испиту.

ЗАЈЕЧАР
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
СОКОБАЊА
Сокобања
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I Јавна установа у којој се радно место попуњава:
Туристичка организација Сокобања, Трг ослобођења 2,
Сокобања
II Радно место које се попуњава:
ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА ТУРИЗАМ

1. Координатор у туристичкоинформативном центру
(радно место под редним бројем 3
из Правилника)
Опис послова: Непосредно самостално или заједно са
помоћником у случају повећаног обима посла управља
Туристичко информативним центром, организује рад Туристичко-информативног центра. Предлаже, организује и развија традиционалне туристичке догађаје у дестинацији,
учествује у њиховој реализацији, прикупља и објављује
информације о целокупној туристичкој понуди, организује
и учествује у организацији туристичких, научних, стручних,
спортских, културних и других скупова и манифестација,
координира радом туристичко-информативног центра у
смислу обезбеђивања услуга прихвата туриста, пружања
бесплатних информација туристима, прикупљања података за потребе информисања туриста, упознавања туриста
са квалитетом туристичке понуде, упознавања надлежних
органа са притужбама туриста, учествује у поступку категоризације смештаја у домаћој радиности, активно и интензивно сарађује са Туристичко-информативним центрима у
Србији, обавља послове на посредовању у пружању услуга
у домаћој радиности, координира дистрибуцију промотивног
материјала, сувенира, предмете домаће радиности, публикација и других артикала и дневно води евиденцију, координира контролу залиха промотивног материјала у информативном центру, прати и контролише процес штампе и
дистрибуције информација, информативног и пропагандног
материјала у штампаној и електронској форми, креира и
управља фото базом, управља свим значајним базама података (станодавци, статистика и сл.), прати и контролише
стање залиха промотивног материјала и сувенира, израђује
извештаје о раду инфоцентра, сачињава план рада информатора водећи рачуна о периодима појачане потребе за
туристичким информацијама, обавља, координира ученичком и студентском праксом, дуалним образовањљем и све
остале сродне послове и послове који су у директној вези
или произилазе из горе наведених послова.
Услови: образовање на студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дипломирани туризмолог, дипломирани економиста; три
године радног искуства из области делокруга рада (опис посла). Посебни услови: познавање рада на рачунару (основни
Оffice пакет), положен возачки испит Б категорије, познавање једног страног језика, најмање основни ниво.
У изборном поступку проверавају се: знање – познавање Закона о туризму, Стратегије развоја туризма Републике Србије – писмено; стручна оспособљеност – усмени
разговор; вештине – познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару Office пакет).
III Место рада: Туристичка организација Сокобања, Трг
ослобођења 2, Сокобања.
IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 10
дана oд дана објављивања у периодичном издању огласа
организације надлежне за послове запошљавања.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

V Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Снежана Марковић, телефон: 018/833988 или office@tosokobanja.rs.
VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Туристичка организација Сокобања, Трг ослобођења
2, Сокобања, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање радног места – координатор у туристичко-информа-

тивном центру“. На полеђини коверте кандидат је у обавези да упише, адресу, телефон или електронску пошту на
које ће бити обавештен о изборном поступку.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава са радном биографијом; диплома о стеченој
стручној спреми, оригинал или нотарски оверена копија;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал; извод из матичне књиге рођених, оригинал или нотарски оверена копија; уверење/потврда о стеченом радном
искуству у струци; оригинал, фотокопија возачке дозволе, оригинал или нотарски оверену фотокопију индекса
или уверења факултета о положеним испитима из кога је
видљиво да је кандидат положио испите из страног језика и
информатике, или сертификата о активном знању страног
језика и информатике, издатог од установе, акредитоване
од стране Министарства просвете Републике Србије, која
образовање врши по наставном плану и програму Министарства просвете Републике Србије; уверење о здравственој способности – доставља изабрани кaндидат (није
потребно приликом подношења пријаве), оригинал.
VIII Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз
које су приложени сви тражени докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине
и знања биће обављена провера у просторијама Туристичке организације Сокобања, Трг ослобођења 2, Сокобања, о
чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или
електронском поштом на бројеве или адресе које су навели
у пријави.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Туристичке
организације Сокобања. Овај конкурс објављује се на огласној табли Туристичке организације Сокобања и периодичном
издању огласа организације надлежне за послове запошљавања, листу „Послови“, Националне службе за запошљавање.

ЈАВНА УСТАНОВА
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
„ПОДИНА“
18230 Сокобања, Ратарска бб
тел. 018/833-978

Управник спортског објекта
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама; на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; дипломирани географ – туризмолог; најмање три године радног искуства из
области делокруга рада (опис посла); познавање рада на
рачунару (основни Office пакет); положен возачки испит
– Б категорија; познавање једног страног језика, најмање
основни ниво. У изборном поступку проверавају се: знање
– познавање Закона о спорту – писмено; стручна оспособљеност – усмени разговор; вештине – познавање рада
на рачунару – практична провера (рад на рачунару). Рок
за подношење пријаве на јавни конкурс је 10 дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа организације
надлежне за послове запошљавања. Пријаве се подносе
на горе наведену адресу са назнаком: „За јавни конкурс за
попуњавање радног места – управник спортског објекта“. На
полеђини коверте кандидат је у обавези да упише телефон
или електронску пошту на које ће бити обавештен о изборном поступку. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: пријава са радном биографијом; диплома о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење/
потврда о стеченом радном искуству у струци; фотокопија
возачке дозволе; оригинал или оверена фотокопија индекса
или уверења факултета о положеним испитима из кога је
видљиво да је кандидат положио испите из страног језика
и информатике или сертификата о актима знања страног
језика и инфорамтике, издатог од установе, акредитоване од
стране Министарства просвете Републике Србије, која образовање врши по наставном плану и програму Министарства
поросвете Републике Србије; уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат. Са кандидатима чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверене у просторијама Јавне
установе Спортско-рекреативни центар „Подина“ Сокобања,
Ратарска бб, Сокобања, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве
или адресе које су навели у пријави. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.
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Трговина и услуге / Медицина

Трговина и услуге
TREND PLAY DOO

37000 Крушевац, Цара Лазара 193
e-mail: trendplay@mts.rs

Оператер на аутоматима ‒ у систему
крупије
на одређено време, до једног месеца
2 извршиоца
Опис посла: оператер на аутоматима – уплате и исплате на
аутоматима и рулету, попис благајне, послужење играчима, одржавање простора и сл.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, основно познавање
рада на рачунару. Достављање радних биографија на увид
путем мејла.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ОСИГУРАЊЕ
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 51
тел. 063/1134-296
e-mail: vesna.stevanovic@sava-zivot.rs

Саветник за продају животних
осигурања,
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV, V, VI/1, VII/1 степен стручне спреме.
Трајање конкурса до 15.02.2021. године. Пријаве на конкурс слати на горе наведену имејл-адресу, особа за контакт: Весна Стевановић.

DRVO TRADE DOO
11271 Сурчин, Војвођанска 370
тел. 011/8442-449, 060/696-0104
e-mail: office@drvotrade.co.rs

Пословни кореспондент на
комерцијално-техничким пословима
на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме одговарајућег занимања, средњи ниво знања енглеског и немачког језика,
виши ниво знања рада на рачунару, 6 месеци радног искуства. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана
објављивања.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
Београд
тел. 063/643-282
e-mail: sanja.stamenkovicrasevic@sava-zivot.rs

Саветник за продају животних
осигурања
на одређено време 2 месеца, место рада
Крагујевац
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; радно искуство није неопходно; основно познавање
рада на рачунару; пожељна возачка дозвола Б категорије.
Особе са блажим облицима инвалидитета (које овај посао
могу обављати) такође могу да се јаве; могућност сталног
ангажовања. Заинтересовани кандидати своју радну биографију могу доставити на имејл: sanja.stamenkovicrasevic@savazivot.rs или могу да се јаве на контакт телефон: 063/643-282,
најкасније до 18.02.2021. године.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
11000 Београд
Булевар војводе Мишића 51
e-mail: zoran.simonovic@sava-zivot.rs

WELT AUTOMOTIVE DOO
18000 Ниш, Димитрија Туцовића 196а

Контролор на линији техничког прегледа
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме: техничар моторних возила; техничар друмског саобраћаја; ауто-механичар; знање рада на рачунару; возачка дозвола Б, Ц, Е и
Д категорије (обавезно); обавезно радно искуство на било
којим пословима: најмање 12 месеци. Телефон за контакт:
063/472-712.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
Београд
тел. 063/113-4336

Саветник за продају животних
осигурања
на одређено време, са местом рада у
Ужицу
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на образовни профил и радно искуство, вештина комуникације и рад са људима. Контакт
телефон: 063/113-4336. Лице за контакт: Бехија Хаџић.
Конкурс је отворен до попуне.

СТР „ТЕХНОМЕТАЛ Р“
31315 Златибор, Смреке 3
тел. 063/1118-352

Продавац
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III-IV степен, продавац, радно искуство небитно.
Контакт телефон: 063/1118-352. Особа за контакт: Петар
Ђукић.

ПК “ЗЛАТИБОР” ДОО ЗЛАТИБОР
31315 Златибор, Пржуљев суват 1
e-mail: tanja.djudic@pkzlatibor.com

Књиговодствено-рачуноводствени
послови
на одређено време
УСЛОВИ: VII степен, дипломирани економиста, мастер
економиста, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows, Word, Exel, Explorer, Outlook),
енглески језик – средњи ниво. Слање CV-ја на имејл-адресу
послодавца. Конкурс је отворен до 20.02.2021. године.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стоматолошка сестра;
енглески језик ‒ почетни ниво; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Пријаве на конкурс слати на имејл, особа за контакт: Јован Цабунац.

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

Лекар специјалиста анестезиологије
са реаниматологијом
за потребе Службе за анестезију и
реанимацију, на одређено време од 24
месеца, пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 ‒ одлука УС, 113/17,
95/18) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац и то. Посебан услов за заснивање радног односа је
радно или волонтерско искуство у здравственој установи. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила; уверење о положеном стручном испиту за радно
место доктора медицине; уверење о положеном специјалистичком испиту за радно место лекара специјалисте; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати доказују радно искуство
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање односно волонтирање) потврдом о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО),
односно потврдом о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице),
дозволу за рад – лиценцу издату од надлежне коморе (ако
је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном
року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у
затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за радно место _______ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Сечањ, Партизански пут бб

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању; радно искуство: 6 месеци. Рок за пријаву: 15.02.2021.
Телефон за контакт: 063/433-696.

| Број 918 | 27.01.2021.

Стоматолошка сестра

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ

Радник на кетлерици – округло ланчање
3 извршиоца

8

11000 Београд, Чумићева 1
тел. 060/3448-818
e-mail: ordinacijacabunac@yahoo.com

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању; знање рада на рачунару (пожељно); возачка дозвола Б категорије (пожељно). Телефон за контакт: 063/1134316, Зоран Симоновић. Рок за пријаву: 15.02.2021. године.

ДОО “ЕДИ”

www.nsz.gov.rs

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
Др ЈОВАН ЦАБУНАЦ

Саветник за продају животних
осигурања за рад у Нишу
на одређено време
5 извршилаца

18000 Ниш, Матејевачки пут 19
e-mail: office@edi.rs

Медицина

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: 1. завршен медицински факултет, 2. положен стручни
испит, 3. упис у именик коморе, 4. дозвола за рад – лиценца издата од надлежне коморе. Заинтересовани кандидати

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

Медицина
који конкуришу подносе следећу документацију: пријаву
на оглас са кратком биографијом, фотокопија личне карте, фотокопију дипломе о завршеном факултету, уверење
о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или
решења о упису у именик коморе, уверење о држављанству, доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о
серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), доказ о
имунизацији Хепатитис Б. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном као и документа којима се
доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије),
достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, Партизански
пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др НИКОЛА ЏАМИЋ”

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21
тел. 036/611-744

1. Референт за правне, кадровске и
административне послове
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат мора да испуњава следеће услове за заснивање
радног односа: средње образовање, изузетно више образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године – правног или економског смера, на студијамау трајању до три године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, правног
или економског смера; познавање рада на рачунару. Кандидати уз пријаву на оглас подносе: оверену копију дипломе о
стеченом средњем и високом образовању; доказ о познавању
рада на рачунару (оверена копија сертификата); уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме; уверење суда да се против кандидата
не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал
или оверена копија). Рок за пријаву кандидата је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве доставити поштом
на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас”, или лично у
писарницу код техничког секретара ДЗ “Др Никола Џамић”,
кабинет директора, на трећем спрату. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и
у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Одлука о избору кандидата биће
објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома
здравља “Др Никола Џамић” Врњачка Бања. Кандидати неће
бити лично обавештавани, а приложена документација се не
враћа кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

Доктор стоматологије
на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр. 169/2018,
448/2018, 114/19 и 703/2020): високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање пет година, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
која се тражи јавним огласом; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверена фотокопија лиценце
издата од надлежне коморе/ оверена фотокопија решење о
упису у именик коморе; уверење о држављанству Републике
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Србије; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
фотокопија личне карте или извод очитане личне карте;
кратка лична и радна биографија (CV) са адресом и контакт
телефоном и имејл-адресом. Описи послова за сва наведена радна места уврђени су Правилником о организацији и
систематизацији послова Дома здравља Љубовија (са стационаром) број 169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020 и кандидатима су доступни на увид у просторијама правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром радним данима
од 14 до 15 часова. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од
дана објављивања огласа за пријем у радни однос. Пријаве се подносе лично у просторијама Правне службе Дома
здравља Љубовија са стационаром, или поштом, на адресу:
Дом здравља Љубовија, 15320 Љубовија, Војводе Мишића
58, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у
разматрање. У складу са чл. 9 став 3 Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, 96/2019), одлуку о избору кандидата,
који су се пријавили за наведена радна места, доноси директор Дома здравља Љубовија са стационаром. Уколико буде
потребно кандидати који су се јавили на оглас могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство
о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина
трајања школовања, итд.), о чему се сачињава записник.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке
прикупља и податке обрађује правна служба Дома здравља
Љубовија са стационаром. Кандидати ће бити обавештени
о избору најкасније у року од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата. Одлука о избору кандидата ће бити
објављена на веб страници Дома здравља Љубовија са стационаром: www.dzljubovija.com.

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

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање или изузетно основно
образовање и радно искуство на тим пословима; положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за
послове руковања постројењем у котларници). Као доказе
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи или оверено сведочанство о завршеној основној школи; доказ о положеном стручном испиту
за рад са судовима под притиском; очитану личну карту.
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију
сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве
које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон: 018/830927. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу: Специјална болница за плућне
болести „Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за ложача“ или лично
у просторијама Болнице.

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

Доктор медицине специјалиста
на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти
УСЛОВИ: специјализација педијатрије, VII/2 степен стручне
спреме; лиценца надлежне коморе. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из
педијатрије, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате од надлежне
коморе, очитану личну карту, кратку биографију. Пријаве се
подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230
Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: III степен стручне спреме (електричар, водоинсталатер или бравар). Заинтересовани кандидати уз
пријаву подносе следећу документацију: оверену фото-

копију дипломе о завршеној школи, фотокопију личне
карте, кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу:
Специјална болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе
Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Педијатријски техничар општег смера
(IV степен) 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); кратку биографију 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 путем сајта Министарства
здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. 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)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Сервирка
на одређено време по основу замене
привремено одсутног запосленог, пробни
рад од 3 месеца
Опис посла: прима храну из главне кухиње болнице и допрема
је до приручних кухиња, обавља све послове око сервирања
хране стаионираним пацијентима, дистрибуира храну до трпезарије и стара се о довољној количини за сваког пацијента,
пере и стерилише судове и одговорна је за хигијену радног
простора, одговара главној сестри и начелницима службе као
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и главној сестри болнице. Кандидати су обавезни да доставе
писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из
матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

УСЛОВИ: стручна спрема и услови за обављање послова:
ПК радник; радно искуство 6 месеци. Приликом заснивања
радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на
које се прима, потврду да се против лица не води судски
поступак, као и потврду о неосуђиваности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом достављају се на
адресу: Специјална болница за церебралну парализу и
развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна
служба. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.

Оглас објављен 20.01.2021. године у публикацији
„Послови“ за два медицинска техничара, на одређено време до повратка запослених, поништава се у
целости.

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

Помоћни радник на нези болесника
на осталим болничким одељењима,
пробни рад шест месеци
УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним
пословима, односно радно искуство на истим или сличним
пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној основној школи (са просечном оценом); доказ о
радном искуству на истим или сличним пословима (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију
личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта
поседује чип); биографију са адресом и контакт телефоном.

Помоћни радник у кухињи
пробни рад шест месеци
УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним
пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној основној школи (са просечном оценом); доказ о
радном искуству у струци (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану
личну карту (уколико лична карта поседује чип); биографију са адресом и контакт телефоном.

Спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге, пробни рад шест
месеци
УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним
пословима, односно радно искуство на истим или сличним
пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној основној школи (са просечном оценом); доказ о
радном искуству на истим или сличним пословима (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију
личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта
поседује чип); биографију са адресом и контакт телефоном.

Техничар одржавања одеће (машински
перач)
УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним
пословима односно радно искуство на истим или сличним
пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној основној школи (са просечном оценом); потврду
издату од стране Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству на
истим или сличним пословима (фотокопију радне књижице или потврду послодавца); фотокопију личне карте или
очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип);
биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у шубликацији „Послови”. Пробни рад је три
месеца. Пријаве са непотпуном документацијом или које
нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у
ужи избор ће бити позвани на разговор.
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34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
34227 Баточина
Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130 локал 113

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време до поврaтка
привремено одсутне запослене
УСЛОВИ: висока стручна спрема из области медицинских
наука (на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године) – звање доктор
медицине; да је кандидат пунолетан; да је положио стручни испит; да је уписан у именик Лекарске коморе Србије; да
је добио или обновио одобрење за самосталан рад у струци
(лиценцу) издато од Лекарске коморе Србије; да има најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине. Потребна документа: биографија; фотокопија личне
карте; оверена фотокопија дипломе о стручној спреми;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту; оверена фотокопија лиценце, односно
решења о издавању или обнављању лиценце или доказ
да је поднет захтев за издавање, односно обнову лиценце;
лична радна дозвола уколико је кандидат страни држављанин; оригинал извода из матичне књиге рођених и уверења
о држављанству (оригинали чије се фотокопије оверавају
не смеју бити старији од 6 месеци). Оверене фотокопије
дипломе о стручној спреми, уверења о положеном стручном испиту и лиценце, односно решења о издавању или
обнављању лиценце, не смеју бити старије од 6 месеци.
Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања
радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве у затвореној коверти слати или доставити
лично на адресу: Дом здравља Баточина, 34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1, са обавезном назнаком:
„Пријава на конкурс за заснивање радног односа за радно
место доктора медицине изабраног лекара“. На полеђини
коверте обавезно написати име и презиме кандидата. Све
додатне информације се могу добити на телефон: 034/6841130 локал 113 или путем имејл-адресе: dzbatocina@mts.rs.
Трајање огласа: 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

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

Помоћни радник
на нези болесника на осталим
болничким одељењима, на одређено
време 6 месеци, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником
о унутрашњој организацији са систематизацијом радних
места Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за
заснивање радног односа за послове је: радно искуство
у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене
заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома завршене основне
школе; уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме); кратка биографија са
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Као доказ о
радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и
усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду
о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о
волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-

ственој 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 је
објављен и путем сајта Министарства здравља Републике
Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 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)“.

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

Возач санитетског возила
за санитетски превоз и превоз на
хемодијализу, на одређено време због
повећаног обима посла, најдуже до краја
календарске године
Возач санитетског превоза
на одређено време ради замене
запосленог који је привремено одсутан
са рада, а најдуже до повратка одсутног
запосленог на рад
Опис послова: послови возача санитетског возила за санитетски превоз и превоз на хемодијализу и возача санитеског
превоза у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за хитну медицинску помоћ Крагујевац.
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу. Посебни услови: IV/III степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећа документа у оригиналу или овереној копији: диплома средње школе (IV/III
степен); уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
дошло до промене презимена кандидата); фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству; доказ да се
против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице), не
старије од 6 месеци; докази о додатном стручном образовању или оспособљености (уколико их кандидат поседује);
возачка дозвола Б категорије; кратка биографија, са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Оглас је објављен и на интернет презентацији Министарства здравља РС и интернет
презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Кандидати који се јаве на оглас могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. По завршетку
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Медицина / Здравство и социјална заштита
конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.
Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем поште у затвореној коверти (препоручено)
на адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац,
Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос – радно место: возач
санитетског возила за санитетски превоз и превоз на хемодијализу и/или возач санитетског превоза“.

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

Секретар директора
на одређено време због повећаног обима
посла, најдуже до краја календарске
године
Опис послова: Послови секретара директора у складу са
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Заводу за хитну медицинску помоћ Крагујевац.
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу. Посебни услови: IV степен стручне спреме, знање рада
на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећа документа у оригиналу или овереној копији: диплома средње школе (IV степен); уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло
до промене презимена кандидата); фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице), не старије од 6 месеци; докази о додатном стручном
образовању или оспособљености (уколико их кандидат
поседује); кратка биографија, са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији
Министарства здравља РС и интернет презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему. По завршетку конкурса предата
документа се неће враћати кандидатима. Контакт телефон:
034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем поште у
затвореној коверти (препоручено) на адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, Улица слободе бб, 34000
Крагујевац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос – радно место: секретар директора“.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Пилота Миленка Павловића 13-15
тел. 014/315-00-14

Дипломирани правник
у Јединици за правно, економскофинансијске, техничке и сличне послове
Послови и задаци: спроводи поступак заснивања радног
односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа
и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из
радног односа; води управни поступак из делокруга рада;
припрема опште и појединачне акте из области правних,
кадровских и административних послова; припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима; води евиденцију и сачињава
периодичне извештаје о раду и стању у области правних,
кадровских и административних послова; припрема документа и елементе за израду програма и планова из области
правних, кадровских и административних послова; даје
стручна подршку у процесу формирања планова рада; даје
стручну подршку у области канцеларијског пословања;
прати спровођење и усклађеност општих и појединачних
аката са прописима; припрема стручне анализе и анали-
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зира информације и акте и предлаже мере за унапређења
правних питања; припрема опште и појединачне акте; присуствује седницама Управног одбора, обавља послове јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама. За
свој рад одговара начелнику јединице и директору Дома
здравља.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Потребна документација:
пријава на оглас са кратком радном биографијом; оверена
копија дипломе о завршеном факултету или оверену копију
уверења о свим положеним испитима; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење
надлежне полицијске управе да лице није осуђивано; уверење надлежног суда да се против лица не води поступак;
знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ и на сајту
Министарства здравља РС. Кандидати који се јаве на оглас
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити од значаја за одлуку о пријему.
Пријаве доставити поштом или лично у правну службу, са
напоменом: „За конкурс“ и навести позицију за коју се конкурише на горе наведену адресу. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Лични подаци кандидата користиће се само у сврху избора кандидата за оглашено
радно место.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

1. Психолог у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију
на одређено време до повратка
запослене са трудничког, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати за радно место под редним
бројем 1. морају предати: кратку биографију (CV), пријаву
на оглас, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у звању наведеног у огласу.

2. Социјални радник у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију
на одређено време до повратка
запослене са трудничког, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године изузетно: на вишој школи у трајању до две
године по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Кандидати за радно место под
редним бројем 2 морају предати: кратку биографију (CV),
пријаву на оглас, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању наведеног у огласу. У пријави на

оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара
253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа
код Националне службе запошљавања.
ОСТАЛО: Изабрани кандидати су у обавези да доставе
лекарско уверење о општој здравственој способности.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Здравство и социјална заштита
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„1. МАРТ“
26310 Алибунар, Саве Мунћана 3

Оглас објављен 20.01.2020. године у публикацији
„Послови”, за радно место: администратор базе података, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„1. МАРТ“
26310 Алибунар, Саве Мунћана 3

Оглас објављен 20.01.2020. године у публикацији „Послови”, за радно место: водитељ случаја на пословима
локалних права и услуга, поништава се у целости.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА, РАЧА,
ЛАПОВО
„ШУМАДИЈА” БАТОЧИНА
34227 Баточина, Гаврила Принципа 7
тел. 034/6842-309

Дипломирани правник
УСЛОВИ: високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10.09.2005. године, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године,
најмање једна година радног искуства у струци, у складу
са прописима којима се уређује област социјалне заштите, лиценца за обављање послова, у складу са Законом
којим се уређује социјална заштита и прописима донетим
на основу Закона, односно стицање исте у року од шест
месеци, познавање рада на рачунару. Пожељно: Положен
возачки испит за Б категорију. Уз пријаву на оглас и биографију, кандидати подносе и следеће доказе о испуњености услова: диплому или уверење о дипломирању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење да нису под истрагом, уверење да нису осуђивани. Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се
у изборном поступку, увидом у доказе који су приложени
уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене Законом. Пријаве са
комплетном документацијом о испуњености услова огласа
се подносе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” НСЗ, на горе наведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на горе наведени број телефона Центра за социјални
рад „Шумадија” Баточина.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Буцекова 9

Директор
за период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које
испуњава следеће услове: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студудије, специјалистичке струковне студије),
односно основне студије у трајању од најмање 4 године и
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник и има најмање пет
година радног искуства у струци; да није под истрагом и да
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Пољопривреда / Ветерина / Индустрија и грађевинарство
се против њега не води кривични поступак; да није осуђиван. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографију;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); доказ о стручној спреми; доказ о радном
искуству у струци; уверење суда да није под истрагом и да
се против истог не води кривични поступак; уверење да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу; програм рада за мандатни период од четири године.
Пријаве са траженом документацијом подносе се у року од
15 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену
адресу, са назнаком: “Конкурс за именовање директора”.

Пољопривреда
ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ

Индустрија и грађевинарство

22406 Ириг, Ђоке Шундуковић 85
тел. 063/566-120
e-mail: posao@vinarijakovacevic.com

КОМПАНИЈА „СЛОБОДА“ АД

Инжењер у виноградарству
место рада: Ириг – Грабово

Планер производње
на одређено време од 6 месеци, са
могућношћу заснивања радног односа на
неодређено време

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, смер виноградарство; возачка дозвола Б категорије; одлично знање
енглеског језика; одлично знање рада на рачунару, посебно
у програму Excel; радно искуство минимум сезона проведена
у винограду (на терену). Контакт особа: Наташа Дрча, телефон: 063/566-120 или e-mail: posao@vinarijakovacevic.com.
Опис послова: учешће у изради планова годишње производње винограда; планирање и руковођење радном снагом и механизацијом у нашим виноградима, са дневним и
месечним извештавањем употребе свих ресурса; обезбеђивање сезонске радне снаге; планирање и управљање производњом у нашим виноградима; ажурно праћење стања
у виноградима и извештавање о променама, на дневном и месечном нивоу; обављање и свих осталих послова из области виноградарства, који су неопходни за негу
винограда.

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
МЛАДЕНОВАЦ

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 347
тел. 011/8232-977, 069/8230 003
e-mail: vsmladenovac@gmail.com

Ветеринар
за рад у амбуланти у Младеновцу,
за подручје епизоотиолошких јединица
Јагњило и Рабровац
Ветеринар
на одређено време,
за рад у амбуланти у Младеновцу,
за подручје епизоотиолошких јединица
Шепшин, Дубона и Влашка
УСЛОВИ: 1. завршен факултет ветеринарске медицине (ветеринарски факултет), VII степен стручне спреме; 2. обављен
приправнички стаж и положен стручни испит; 3. поседовање
важеће лиценце; 4. минимум 3 године радног искуства на радном месту ветеринара у ветеринарском субјекту (станици или
амбуланти) на раду у великој пракси, уз рад на спровођењу
програма мера као и познавање прилика на предметном подручју. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију
са адресом, контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене
фотокопије: радне књижице, дипломе о завршеној школи,
исправе о положеном стручном испиту – лиценци као и уверења о држављанству. Услови за заснивање радног односа
на одређено време су: 1. завршен ветеринарски факултет
(VII степен стручне спреме), 2. обављен приправнички стаж
и положен стручни испит – поседовање важеће лиценце, 3.
радно искуство на радном месту ветеринара у ветеринарском
субјекту (станици или амбуланти) на раду у великој пракси, уз
рад на спровођењу програма мера као и познавање прилика
на предметном подручју. Кандидати су обавезни да доставе:
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом. Неоверене фотокопије: радне књижице или други
доказ о радном искуству (потврда из фонда ПИО), дипломе
о завршеној школи, исправе о положеном стручном испиту –
лиценци, доказ о чланству у Ветеринарској комори, као и уверење о држављанству.
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ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају
се у затвореним ковертама, на адресу: Ветеринарска станица
Младеновац, 11400 Младеновац, Краља Петра Првог 347, са
назнаком „Пријава за конкурс“, са навођењем радног места
за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у
Ветеринарској станици Младеновац, најкасније осмог дана
од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне
службе за запошљавање до 14 сати, без обзира на начин
доставе. Пријаве које буду примљене у станици после истека
дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратрити пошаљиоцу са назнаком датума и сата када су примљене у станици. Пријаве
са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће
бити одбијене као непотпуне. Оглас остаје отворен 8 дана
од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.
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32000 Чачак, Ратка Митровића бб

УСЛОВИ: мастер инжењер машинства – да кандидати имају
завршене мастер студије (300 ЕСПБ); да су основне академске студије завршили из области машинства. Остали услови: да су држављани Републике Србије; да нису осуђивани
и да се против њих не води кривични поступак.

Планер материјала
на одређено време 6 месеци, са
могућношћу заснивања радног односа на
неодређено време
УСЛОВИ: мастер инжењер машинства или мастер инжењер
технологије – да кандидати имају завршене мастер студије
(300 ЕСПБ); да су основне академске студије завршили из
области машинства или металургије. Остали услови: да су
држављани Републике Србије; да нису осуђивани и да се
против њих не води кривични поступак.

Погонски технолог обраде резањем
на одређено време од 6 месеци, са
могућношћу заснивања радног односа на
неодређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: мастер инжењер машинства – да
кандидати имају завршене мастер студије (300 ЕСПБ); да су
основне академске студије завршили из области машинства.
Остали услови: да су држављани Републике Србије; да нису
осуђивани и да се против њих не води кривични поступак.
ОСТАЛО: Кандидати уз молбу и биографију – CV, су дужни да доставе следеће доказе: диплому о стеченој стручној
спреми (основним и мастер студијама), извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да нису
осуђивани, доказ да се против њих не води кривични
поступак. Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања.
Молбе са траженим доказима доставити на адресу: Компанија „Слобода” АД Чачак, РЈ „Правни и кадровски послови”,
32000 Чачак, Ратка Митровића бб. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати. Лице за контакт: директор
Дирекције: Драшко Милосављевић, телефон 064/877-9283.

FLAMMA SYSTEMS NIŠ

18000 Ниш
тел. 018/4558-107
e-mail: flamma-systems@hotmail.com

Пројектант машинских конструкција
Опис посла: конструкција делова и израда документације
за производњу, сарадња са менаџером производње.
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме машинског
факултета; обавезно радно искуство на истим или сличним
пословима; обавезно познавање програма Solid Works и
3Д моделирање; познавање енглеског језика; способност
рада на више пројеката; прецизност у раду. Рок за пријаву:
13.02.2021. године.

“YUKK-ZIPPLAST” DOO POŽEGA
31210 Пожега, Годовички пут бб
тел. 031/3816-179

Правник
на одређено време 6 месеци, са
могућношћу прерастања у радни однос
на неодређено време, са местом рада у
Пожеги и Ужицу
Опис послова: разумевање пословне стратегије компаније,
рад на њеном спровођењу и унапређењу функционисања
компаније у складу са законским прописима; у раду и контактима доприноси изградњи и очувању имиџа/угледа компаније. Праћење, тумачење и примена законских прописа и
подзаконских аката. Усаглашавање аката са важећим прописима РС. Израда општих и појединачних аката. Израда и тумачење уговора и других докумената. Израда тужби, предлога,
правних лекова, разних поднесака. Послови из области радног права. Послови уписа и ажурирања података у АПР, катастру и другим регистрима. Контакти и сарадња са државним
институцијама и спољним сарадницима. Послови из области
осигурања, интелектуалне својине и својинско-правних односа административни и општи послови.
УСЛОВИ: завршен правни факултет – дипломирани правник или мастер правник, са или без радног искуства;
напредно знање рада на рачунару; пожељна возачка
дозвола Б категорије; пожељно знање енглеског језика.
Предвиђена је претходна провера радних способности.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Пријаве и CV са копијом доказа о стручној спреми доставити електронским путем до 02.02.2021. године, на e-mail:
posao@zipplast.co.rs.

“СТАН ПРОЈЕКТ“ ДОО
Београд – Вождовац, Новакова 1а
тел. 062/333-988
e-mail: danko@stanprojekt.com
milosav.cvijovic@stanprojekt.com

Грађевински инжењер
са местом рада на Златибору
УСЛОВИ: VI-VII степен, грађевински инжењер, дипломирани инжењер грађевинарства, потребно је радно искуство у
занимању најмање 12 месеци (обавезно радно искуство на
пословима надзора завршних грађевинских радова), возачка дозвола Б категорије. Особе за контакт: Данко Врховац,
062/333-988 и Милосав Цвијовић, 069/690 690. Јављање
кандидата на контакте телефона и слање CV-ја мејлом.
Конкурс је отворен до 15.02.2021. године.

“ERA PACKAGING“ DOO ČAJETINA
31310 Чајетина, Тржни центар бб
тел. 065/3080-308
e malil: office@erapack.com

18000 Ниш
e-mail: boban@flammasystems.se

Пројект менаџер
Опис посла: праћење, координација и управљање пројектима компаније у свим фазама пројектовања и производње.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски или машински факултет; обавезно радно искуство на
истим или сличним пословима; познавање MC Office пакета (виши ниво); познавање енглеског језика (виши ниво);
способност рада на више пројеката; тимски рад; CV. Рок за
пријаву: 18.02.2021. године.

Посао се не чека,
посао се тражи

FLAMMA SYSTEMS NIŠ

Радник у производњи
са местом рада у Шљивовици
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен машинске струке, без обзира на радно
искуство. Особа за контакт: Ана Жунић. Контакт телефон:
065/3080-308. Конкурс је отворен до 19.02.2021. године.

Национална служба
за запошљавање

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

Наука и образовање

Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

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

Стручно-технички сарадник за рад
у лабораторијама или центрима –
хемијски техничар
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године, хемијског смера; без радног искуства.
Опис послова: изводи целокупну техничку припрему за
експерименталне вежбе, предавања и испите; стара се о
снабдевању лабораторија прибором, хемикалијама, дестилованом водом, инструментима, апаратима и лабораторијским материјалом; стара се о текућем одржавању лабораторија, исправности инсталација, инвентара, апарата
и инструмената; присуствује вежбама и пружа техничку
помоћ студентима; по потреби припрема, издаје, прегледа и евидентира анализе; пружа техничку помоћ у свим
наставним, стручним, техничким и организационим потребама при Катедри; обавља и друге послове по налогу шефа
Катедре и предметног наставника.
ОСТАЛО: Пријаве на оглас са кратком биографијом и доказима о испуњености услова (диплома о одговарајућем
средњем образовању, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству), достављају се поштом на адресу: Хемијски факултет у Београду, Студентски трг 12-16
или електронском поштом на адресу: office@chem.bg.ac.rs,
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

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.

ВИСОКА ШКОЛА – АКАДЕМИЈА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ЗА
УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ

Б Е О Г РА Д

Редовни или ванредни професор за ужу
научну област Теорија иконе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: Кандидати подносе у оригиналу или овереној
копији: пријаву на конкурс ‒ испуњен образац 1 (образац
1 преузети са сајта http://www.akademijaspc.edu.rs/sr) у три
примерка; диплому за све нивое завршених студија, крштеницу, благослов надлежног епископа (може накнадно да
се достави); извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење да нисте осуђивани; попуњен
образац 2 који се односи на биографију (образац 2 преузети са сајта http://www.akademijaspc.edu.rs/sr), у три примерка, са пратећом документацијом која потврђује ауторство остварења наведених у биографији. За кандидате
који конкуришу за научну област (библиографија): научни
пројекти на којима је кандидат био ангажован (домаћи,
инострани); преглед објављених научних дела (књиге,
монографије, студије) у земљи; преглед објављених научних дела (књиге, монографије, студије) у иностранству.
Напомена: за научне пројекте треба навести: а) наслов
пројекта; б) институцију/институције за коју/које се пројект
реализује, в) место рада и реализације; г) период рада,
д) улогу у пројекту; за објављена дела треба навести: а)
наслов дела, б) назив часописа или ако је у питању књига
име издавача, в) место издавања, г) годину и д) странице
списа ако је објављен у зборнику или часопису.

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Аналитичка хемија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: диплома основних академских студија или мастер
академских студија (студент докторских студија ‒ аналитичка хемија) и други услови утврђени Законом о високом образовању, Статутом Хемијског факултета и осталим општим
актима Хемијског факултета и Универзитета у Београду.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Биохемија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области
биохемија и други услови на основу Закона о високом образовању, Статута Хемијског факултета и осталих општих
аката Хемијског факултета и Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о
одговарајућој школској спреми, потврда надлежног органа
да кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична дела у смислу Закона о високом образовању и остало), достављају се искључиво поштом на адресу: Хемијски
факултет у Београду, Студентски трг 12-16 или електронском поштом на адресу: office@chem.bg.ac.rs, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

Београд, Краља Петра 2

ОСТАЛО: Приликом вредновања научне делатности кандидата Комисија се ослања на Закон о високом образовању, узимајући у обзир првенствено анализу радова из
области које се изучавају на Академији СПЦ, а који кандидата квалификују у предложено научно звање, као и
кандидатову библиографију са референцама разврстаним
према категоријама научног рада (М коефицијенти), у мери
у којој је то значајно за конкретне педагошке оквире. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији Националнe службе за запошљавање
„Послови“ (до 11.02.2021. године). Документација и радови
подносе се секретаријату Високе школе – Академије Српске
Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду, Краља Петра 2, од 10 до 12 часова или електронским
путем на мејл: visokaskolaspc.sekretar@gmail.com. Конкурс
је објављен и на сајту Академије. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ

Наставник у звању од доцента до
ванредног професора за уметничку
област Позоришна и радио режија
– наставне предмете на основним
академским студијама Сценографија
и Костимографија 1–4 и наставне
предмете на мастер академским
студијама Сценографија и
Костимографија
УСЛОВИ: дипломирани костимограф сценског костима или
дипломирани сценограф или мастер примењени уметник
(сценографија/сценски костим) или магистар уметности
или доктор уметности; значајно стваралачко искуство из
области позоришне сценографије и/или позоришне костимографије; као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ,
Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

Наставник у звању од доцента до
ванредног професора за уметничку
област Снимање и дизајн звука –
наставне предмете Снимање и дизајн
звука за филм и телевизију, Дизајн звука
за дуге форме и Увод у дизајн звука
УСЛОВИ: дипломирани сниматељ и дизајнер звука Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Снимања и дизајна звука ФДУ
или магистар уметности или доктор уметности; као и други
услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за
избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

Сарадник у звању виши стручни
сарадник за уметничку област Глума –
наставни предмет Сценска акробатика
УСЛОВИ: дипломирани професор физичке културе или
мастер професор физичког васпитања и спорта, Факултет
спрота и физичког васпитања; као и други услови за избор
сарадника предвиђени Законом о високом образовању и
Статутом ФДУ.

Сарадник у звању асистента за
уметничку област Драматургија
– наставни предмет Филмска и
телевизијска драматургија
УСЛОВИ: дипломирани драматург Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из
области Драматургијe; уписане докторске академске студије
ФДУ; као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

Сарадник у звању стручни сарадник за
уметничку област Камера
УСЛОВИ: дипломирани филмски и телевизијски сниматељ
Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Камере Факултет драмских
уметности; као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.
ОСТАЛО: Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама
и радну биографију на прописаном обрасцу 2. Избор се
врши према Закону о високом образовању, Статуту Факултета драмских уметности, Минималним условима за избор
наставника на Универзитету и Минималним условима за
избор наставника Факултета драмских уметности у Београду. Рад се заснива на одређено време са пуним радним временом. Рок за пријављивање кандидата на оглас је 8 дана
од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд, Суботичка 2

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане
одредбама члана 122 став 3 и 4, члана 139 и члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања и то:
директор предшколске установе може бити васпитач или
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Наука и образовање
стручни сарадник који има: 1. одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника прописано
чланом 140 став 1 и 2 Закона, на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
(с тим да мора имати завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); на основним студијама у трајању
од најмање 4 (четири) године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
директор предшколске установе може бити васпитач који
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона
за васпитача, и то: високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије); студијама у трајању од три
године или више образовање; дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; обуку и положен испит
за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања; 2. да има психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело или привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања, односно да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар (који се може
преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, www.mpn.gov.rs) треба да приложи следећу документацију, у оригиналу или овереној фотокопији
не старијој од шест месеци: дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу за наставника, васпитача
или стручног сарадника, уверење (лиценцу) о положеном
испиту за директора установе, уколико поседује (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност), доказ – потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, уверење (не старије од
6 месеци) из надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, противправног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, уверење (не старије од 6 месеци) надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела из чл. 7 ст. 4 Правилника о
ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања, уверење (не старије од 6 месеци) надлежног
привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни
преступ, у вршењу раније дужности, доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику, доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико је надзор вршен; уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе, резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (уколико је спољашње вредновање вршено),
лекарско уверења да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од
шест месеци) прибавља се пре закључења уговора о раду,
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биографске податке – радну биографију и предлог плана
рада директора. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се
лично у седишту установе или путем поште препорученом
пошиљком у затвореној коверти, уз напомену „Конкурс за
директора установе”, на адресу: Предшколска установа
„Звездара”, Суботичка 2.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
Београд, Здравка Челара 16

дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Приjава на конкурс
за избор директора, заjедно са потребном документациjом,
доставља се школи, у затвореној коверти са назнаком ”Конкурс за избор директора школе” и предаје се лично у секретаријат школе, сваког радног дана од 10.00 до 13.00 часова
или путем поште на адресу: Средња техничка ПТТ школа,
11108 Београд, Здравка Челара 16. Достављена документа
се неће враћати кандидатима након завршетка конкурса.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона: 011/3291-007.

ОШ „ЂУРО СТРУГАР“

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег
високог образовања из члана чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 – други закони и 10/19, 6/20) то јест
високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, или
специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука
– у ком случају је неопходна завршеност студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; за наставника стручне школе из подручја
рада електротехнике и саобраћај, педагога или психолога;
2. поседовање дозволе за рад (лиценце) за наставника или
стручног сарадника; 3. поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 4.
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; 5. непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђено у складу са законом; 6. да има
држављанство Републике Србије; 7. да зна српски језик; 8.
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 9. да има обуку и положен испит за директора
установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора установе
положи у року од две године од дана ступања на дужност).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а заједно са одштампаним
пријавним формуларом подносе у два примерка следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању за наставника стручне школе из подручја рада
Електротехника и Саобраћај, педагога или психолога, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; доказ о знању
српског језика, осим за кандидате који су на српском језику
стекли одговарајуће образовање, оригинал потврде о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције
Министарства надлежног за унутрашње послове Републике Србије), потврду повереника за заштиту равноправости
– да се против кандидата не води поступак за заштиту од
дискриминације, доказ да се против кандидата не води
истрага нити је подигнута оптужница код надлежног суда
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, доказ о неосуђиваности за привредни преступ у вршењу дужности –
привредног суда; оверену фотокопију доказа о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
– лекарско уверење; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе, уколико га поседује; копију извештаја о стручно-педагошком
надзору у раду кандидата – извештај просветног саветника
уколико кандидат поседује; кандидати који су претходно
обављаљи дужност директора школе дужни су да доставе
извештај као доказ о стручно-педагошком надзору школе
и оцену спољашњег вредновања; биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Сви докази морају да буду оверени и не
старији од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 148
тел. 011/6140-414

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. да 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 “Ђуро
Стругар“ – 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 прило-

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

Наука и образовање
жена) 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 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; потврда да није био предмет педагошког надзора у установи на
пословима образовања и васпитања; 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 окончaњу конкурса не враћају кандидатима. Лекарско уверење о поседовању психиче, физичке и
здравствене спoсобности за рад са децом и ученицима прилаже, након доношења одлуке школског одбора изабрани кандидат. 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 „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 неблаговременe
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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДАНИЛО КИШ“
11000 Београд
Генерала Штефаника 6
тел. 011/7856-845

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
одсутне запослене
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона
о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), у радни однос може да буде примљено лице које
испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017,
27/18, 10/2019): да има одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника за рад
у основној школи („Сл. гл. РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од
15.08.2019. године): да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
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или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (односи се на кандидате који
образовање нису стекли на српском језику).

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
одсутне запослене
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл.
24 Закона о раду, треба да испуњава и услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020):
да има основно образовање/основну школу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство РС.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Уз пријемни формулар (са званичне интернет
странице), потребно је да кандидат достави школи: 1. радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном –
CV; 2. оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена
и врсте стручне спреме (оверену фотокопију да није старија од 6 месеци); кандидат који има високо образовање
стечено на студијама другог степена доставља оверену
копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе
основних академских студија – за наставника математике;
3. уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци) из
МУП-а; 4. уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија да није старије од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија, да није старије
од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима – лекарско
уверење, подноси се пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријавни формулар са доказима
о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за радно место _________“. Контакт телефон: 011/7856-845.

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

Конкурс објављен 20.01.2021. године у публикацији “Послови” исправља се тако што се после
речи: за ужу научну област, речи медијске студије
и новинарство замењују са речима: “медијске студије, новинарство и медијско право”. У осталом
делу конкурс остаје неизмењен. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања ове
исправке у публикацији “Послови”.

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

Руководилац финансијскорачуноводствених послова
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским
студијама обима најмање 240 ЕСПБ, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање пре 10. септембра 2005. године, дипломирани економиста, најмање пет

година радног искуства на финансијско-рачуноводственим
пословима, познавање рада на рачунару, знање енглеског
језика. Пробни рад је предвиђен.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријава са доказима о испуњавању услова
(биографија са подацима о радном искуству, оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверена фотокопија уверења о држављанству,
докази о знању рада на рачунару и енглеском језику), не
старијим од 6 месеци, предају се у Секретаријату Географског факултета, Београд, Студентски трг 3/III.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Редовни професор за ужу научну област
Хиспанистика, предмет Шпански језик
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Статутом Филолошког факултета Универзитета у
Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Ванредни професор за ужу научну
област Српска књижевност, предмет
Средњовековна књижевност
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Статутом Филолошког факултета Универзитета у
Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

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

Асистент за ужу научну област
Бугаристика, предмет Савремени
бугарски језик
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или
магистар наука из научне области за коју се бира коме је
прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању и Статутом
Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи или решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, списак радова
и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству, на адресу: Филолошки факултет у Београду, Студентски трг 3, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Оглас објављен 10.06.2020. године у публикацији
„Послови“, за радно место секретара Филолошког
факултета, поништава се у целости.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА „МИЛЕВА МАРИЋ”
У ОСНИВАЊУ
11000 Београд, Немањина 28, кабинет бр. 12
тел. 011/3619-640

1. Сарадник за ужу научну област
Медицинске науке
на одређено време од 3 године
3 извршиоца
2. Сарадник за ужу научну област
Математика
на одређено време од 3 године
3. Сарадник за ужу научну област
Економија и финансије
на одређено време од 3 године
3 извршиоца
4. Сарадник за ужу научну област
Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент
на одређено време од 3 године
2 извршиоца
5. Сарадник за ужу научну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство
на одређено време од 3 године
2 извршилаца
6. Сарадник за ужу научну област
Инжењерство заштите животне средине
и заштите на раду
на одређено време од 3 година
7. Сарадник за ужу научну област
Организационе науке
на одређено време од 3 године
8. Сарадник за ужу научну област
Технолошко инжењерство
на одређено време од 3 године
2 извршилаца
9. Сарадник за ужу научну област
Културолошке науке и комуникологија
на одређено време од 3 године
10. Сарадник за ужу научну област
Менаџмент и бизнис
на одређено време од 3 године
3 извршиоца
11. Сарадник за ужу научну област
Маркетинг
на одређено време од 3 године
2 извршиоца
12. Сарадник за ужу научну област
Право
на одређено време од 3 године
13. Сарадник за ужу научну област
Информатика
на одређено време од 3 године
3 извршиоца
14. Сарадник за ужу научну област
Социологија
на одређено време од 3 године
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15. Сарадник за ужу научну област
Филологија, сарадник за Енглески језик
на одређено време од 3 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: важећи избор у звање сарадника, докторат, магистратура, мастер или да је студент мастер студија а који је
претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) из одговарајуће научне области; способност
за сараднички рад. Услови за избор прописани су Законом
о високом образовању, стандардима за почетну акредитацију и Статутом Високе школе струковних студија „Милева
Марић” у оснивању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: одлуку о важећем
избору у звање (сарадник у настави, асистент или асистент
са докторатом), на некој од акредитованих високошколских
установа у Републици Србији, биографију, библиографију
(списак радова), извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, копије диплома свих нивоа студија основних, мастер, магистарских и докторских студија. Пријаву и
тражену документацију доставити у папирном или електронском облику, на адресу Немањина 28, кабинет бр. 12 и на
e-mail: vsss.milevamaric@gmail.com. За све детаљније информације кандидати се могу обратити на контакт телефоне:
011/3619-640, 3619-430, 063/375-401. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен
до попуњавања сарадничких места у установи у оснивању.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА „МИЛЕВА МАРИЋ”
У ОСНИВАЊУ
11000 Београд, Немањина 28, кабинет бр. 12
тел. 011/3619-640

1. Наставник за ужу научну област
Медицинске науке
на неодређено или одређено време
од 5 година
3 извршиоца
2. Наставник за ужу научну област
Математика
на неодређено или одређено време
од 5 година
3. Наставник за ужу научну област
Економија и финансије
на неодређено или одређено време
од 5 година
3 извршиоца
4. Наставник за ужу научну област
Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент
на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца
5. Наставник за ужу научну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство
на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца
6. Наставник за ужу научну област
Организационе науке
на неодређено или одређено време
од 5 година
7. Наставник за ужу научну област
Технолошко инжењерство
на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца
8. Наставник за ужу научну област
Маркетинг
на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца
9. Наставник за ужу научну област
Информатика
на неодређено или одређено време
од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: важећи избор у звање, докторат из одговарајуће
научне области; способност за наставни рад. Услови за
избор прописани су Законом о високом образовању, стандардима за почетну акредитацију и Статутом Високе школе
струковних студија „Милева Марић” у оснивању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: одлуку о
важећем избору у звање (предавач, виши предавач, професор струковних студија, доцент, ванредни професор или
редовни професор), на некој од акредитованих високошколских или научних установа у Републици Србији, биографију, библиографију (списак радова), извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, копије диплома
свих нивоа студија основних, мастер, магистарских и докторских студија. Пријаву и тражену документацију доставити у
папирном или електронском облику, на адресу Немањина
28, кабинет бр.12 и на e-mail: vsss.milevamaric@gmail.com.
За све детаљније информације кандидати се могу обратити
на контакт телефоне: 011/3619-640, 3619-430, 063/375-401.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Конкурс је отворен до попуњавања наставних места у установи у оснивању.

Ч АЧ А К
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе
треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 – др. закон
и 6/20), даље Закон, и то: 1. одговарајуће високо образовање за васпитача или стручог сарадника стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу), обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; дужност директора установе може да обавља
и лице које има образовање из члана 140 став 3 Закона за
васпитача – васпитач са стеченим високим образовањем
на студијама првог степена – основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије, студијама у
трајању од три године или са вишим образовањем; дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе (лиценцу) и има најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања; изабрани директор који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или 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,
и да није правоснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности, и да у току избора није утврђено
да је против њега покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
– за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона; 4.
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: формулар за пријаву на конкурс (преузима се на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), који се попуњава и доставља уз конкурсну документацију; уверење о држављанству Републике Србије,
оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оверену копију оригинал документа или обавештења којим
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се доказује поседовање дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); краћа радна биографија
са прегледом кретања у служби а нарочито у установама
и предшколским установама; уверење/потврда надлежног
Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела наведена у члану 139 став 1
тачка 3) Закона, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију не
старије од 6 месеци); уверење/потврда издата од стране
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3) Закона, (оригинал или оверену фотокопију
не старије од 6 месеци); уверење/потврда издата од стране
надлежног привредног суда да у току избора није утврђено
да је правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу
раније дужности, (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и језика на
коме се изводи васпитно-образовни рад, само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; потврду којом доказује рад на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, и то најмање у
трајању од осам година рада у установи, сходно члану 140
став 1 и 2 или најмање у трајању од 10 година рада у предшколској установи на пословима и васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140
став 3 Закона (оригинал); лекарско уверење издато од стране надлежне здравствене установе којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре заснивања
радног односа, односно ступања на дужност, не старије од
6 месеци); доказ о обуци и положеном испиту за директора
установе (оригинал или оверену фотокопију), пријава која
не садржи доказ о положеној обуци и испиту за директора неће се сматрати непотпуном, па ће изабрани кандидат
бити у обавези да положи испит за директора у року од две
године од дана ступања на дужност. Комисија ће ценити и
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника, уколико је кандидат
био предмет стручно-педагошког надзора); кандидат који је
претходно обављао дужност директора предшколске установе дужан је да достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(достављају само они кандидати који су претходно обављали дужност директора установе, уколико су били обухваћени
спољашњим вредновањем). Кандидат попуњава формулар
за пријаву на конкурс (образац који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља установи.
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату
(име, презиме, адреса пребивалишта, контакт телефон).
Пријава са потребном документацијом подноси се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора предшколске установе“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у разматрање. Документација се
може доставити лично или поштом на горе наведену адресу.
Ближе информације о конкурсу се могу добити од секретара
предшколске установе на телефон: 032/817-339 све време
рока за подношење пријава за конкурс, у времену од 8.00
до 14.00 часова.

Наставник у звање ванредни професор
за ужу научну област Методика наставе
природе и друштва
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука – методика наставе
за научну област за коју се бира и остали услови прописани
чланом 74 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др.
закони), Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Крагујевцу, број III-01-523/43 од 16.7.2020. године, Правилником о критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/44 од 16.7.2020.
године (оба правилника доступна су на сајту Универзитета
у Крагујевцу https://www.kg.ac.rs/dokumenti.php, на картици Универзитетски прописи, избори у звање наставника),
као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању.

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

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ“

ЈАГОДИНА

35263 Белушић
тел. 035/8413-126

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Конкурс објављен 13.01.2021. године у листу „Послови“, за радно место: професор техничког и информатичког образовања, мења се тако што уместо уместо:
„професор техничког и информатичког образовања“,
треба да стоји: професор технике и технологије. Остали део конкурса остаје непромењен.

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

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Психологија у васпитнообразовном раду
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: научни назив доктора психологије за научну област
за коју се бира и остали услови прописани чланом 74 Закона
о високом образовању („Службени гласник РС” 88/17, 27/18
– др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др. закони), Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01523/43 од 16.7.2020. године, Правилником о критеријумима
за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, број
III-01-523/44 од 16.7.2020. године (оба правилника доступна
су на сајту Универзитета у Крагујевцу, https://www.kg.ac.rs/
dokumenti.php, на картици Универзитетски прописи, избори
у звање наставника), као и непостојање сметњи из члана 72
став 4 Закона о високом образовању.

Бесплатна публикација о запошљавању

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „АЦА МАРОВИЋ“
Косово Поље

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, до повратка
запослене са мировања радног односа
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије), на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо oбразовање
до септембра 2005. године; одговарајући стручни називи
за наставника српског језика и књижевности: професор
српског језика и књижевности, професор српског језика и

књижевности са општом лингвистиком, професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима, професор, односно
филолог за југословенску и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, професор српског
језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста,
мастер филолог (студијски програми: српски језик и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност
и језик са општом књижевносшћу, српски језик, српска
књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), српска књижевност и језик са компаристиком), мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски
језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик
и лингвистика), филологија, модули: српски језик и српски
језик и компаративна књижевност). Кандидат мора имати
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, не сме бити 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, одузимања малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, мора
имати држављанство Републике Србије, мора знати српски
језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства. Заједно са одштампаним
пријавним формуларом кандидати достављају и следећу
документацију: диплому, дозволу за рад – лиценцу, кандидат који нема дозволу за рад – лиценцу заснива радни
однос као приправник, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, очитану личну карту, уверење
да лице није осуђивано, лекарско уверење. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати, Конкурс је
отворен 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве донети у просторије школе или послати поштом на
адресу: ОШ „Аца Маровић“ СШЦ Свети Сава, 38210 Косово
Поље.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
34220 Лапово, Косовских јунака 10
тел. 034/850-050

Наставник енглеског језика
са 61,11% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Kандидати 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 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020) као и у складу са Правилником о степену и Врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20 и
8/20); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
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не пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати су
дужни да поднесу следећа документа: одштампан и читко
попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете); оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о
држављанству Републике Србије, (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 уговора о раду. Кандидат треба да уз
одштампани пријавни формулар достави и податке о својој
адреси и контакт телефону. Пријаве на конкурс подносе се
у затвореној коверти са назнаком: „За конкурс – наставник
енглеског језика”, поштом на адресу: ОШ „Светозар Марковић”, 34220 Лапово, Косовских јунака, или се непосредно
предају секретару школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, контакт телефон
034/850-050.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Сарадник у звање стручни сарадник за
уметничку област Музичка уметност, ужа
теоријско-уметничка област Музичка
теорија
на одређено време од пет година
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршене специјалистичке академске или магистарске студије, са просечном оценом најмање девет (9) на
свим нивоима студија, објављени научни/стручни радови,
учешће на научним/стручним конференцијама/скуповима међународног или националног карактера, репрезентативне референце из категорије уметничких референци
(научне и уметничке референце треба да буду у складу са
захтевима из Правилника за избор сарадника на Одсеку за
музичку уметност), позитивно оцењен педагошки рад и најмање 5 година радног искуства у звању сарадника на високошколској установи. Обавезан предуслов је непостојање
сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању.
Обавезни, изборни, општи и посебни услови предвиђени
су чл. 82. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/2019 и 6/2020 – др.
закони), чл. 127 и чл. 143а Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25. 10. 2019.
године – пречишћен текст), чл. 4 и чл. 13 Одлуке о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-3927 од 7. 12.
2020. године), чл. 2. и чл. 10 тачка 7.1. Правилника о избору
сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр. 01-3786 од
24. 12. 2020. године) – www.filum.kg.ac.rs и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање стручни сарадник за
уметничку област Музичка уметност, ужа
уметничка област Музика у медијима
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије са просечном
оценом најмање 8 (осам) на свим нивоима студија, репрезентативне уметничке референце, позитивно оцењен
педагошки рад и најмање 3 године радног искуства у
звању сарадника на високошколској установи. Обавезан
предуслов је непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о
високом образовању. Обавезни, изборни, општи и посебни
услови предвиђени су чл. 82 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 73/18,
67/2019 и 6/2020 – др. закони), чл. 127. и чл. 143а. Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691 од 25.10.2019. године – пречишћен текст), чл. 4
и чл. 13 Одлуке о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а
(бр. 01-3927 од 7. 12. 2020. године), чл. 2 и чл. 10 тачка 7.2.
Правилника о избору сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр. 01-3786 од 24. 12. 2020. године) – www.filum.kg.ac.
rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија и стручна
биографија; оверене копије диплома свих нивоа студија;
извод из књиге рођених (оверена копија); фотокопија личне карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању (оригинал или верена копија); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком
раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у);
потврда о радном искуству на високошколској установи.
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Кандидат прилаже документацију прописану конкурсом
са доказима о испуњености услова уз попуњени Образац
за избор сарадника који је објављен на сајту Факултета (у
делу ФИЛУМ/Документа и прописи/Обрасци). Кандидат је
у обавези да сву документацију достави у штампаној форми, а уредно попуњен Образац у штампаној и електронској
форми (на компакт диску – CD-у), у три примерка. Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан
да се придржава Закона о заштити података о личности,
односно да све личне податке, технички, одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената морају бити оверене у једном
примерку. Пријаве кандидата које нису достављене у року
за пријављивање утврђеном у конкурсу, као неблаговремене се неће узети у разматрање и исте ће бити враћене
кандидату. Пријаве кандидата који не доставе потребну
документацију или не испуњавају услове конкурса из члана
72 став 4 Закона, као и друге доказе предвиђене правилницима Факултета и Универзитета, неће се узети у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге
крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

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

Наставник у звању ванредног професора
или доцента за ужу научну област
Клиничка фармација
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске академске
студије по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005 године), односно стечен назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године.

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

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Социјална медицина
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на
студијама трећег степена (докторске академске студије по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005 године), односно стечен назив доктора наука
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Општи предуслов: кандидати морају да испуњавају општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72
став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних органа да нису осуђивани за кривична дела
прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и:
биографију, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења
којима се потврђује стручна спрема, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, уверење
суда да против кандидата није покренута истрага и да није
подигнута оптужница, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу (http: //www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_

KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http: //www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је
обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних
и изборних елемената прописаних чланом 8. Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и у
електронској форми (на компакт диску-CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања.

К РА Љ Е В О
ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Васпитач или васпитач – приправник
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: више образовање или
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; да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Статус приправника регулисан је чл. 144 и 145
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19 и 6/20).

Медицинска сестра – васпитач
или медицинска сестра – васпитач
приправник
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средње образовање
– IV степен – медицинска сестра-васпитач или лице које
има одговарајуће 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
– васпитач; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Статус приправника регулисан је чл. 144 и 145. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19 и 6/20).

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

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

Кафе-куварица / сервирка
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање; да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује
у листу „Послови” при Националној служби за запошљавање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од
стране директора Предшколске установе. Уз пријаву се достављају докази из тачака 1, 3, 4, 5, осим доказа о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка и здраствена
способност), која се прибавља пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс достављају:
кратку биографију – CV, контакт телефон, тачну адресу боравка, ради достављања писмена и позивања за
обављање психолошке процене способности за рад са
децом, у складу са законом. Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова подносе се на адресу:
Предшколска установа „Весело детињство“ Рашка, Милуна
Ивановића бб, 36350 Рашка, тел. 036/736-120.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕГИЊА МИЛИЦА“
37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Педагог
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, у матичној школи у
Доњем Рибнику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 –
др. закони 10/2019) и то:одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 –
др. закони, 10/2019), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017 и 3/2017)
за рад на радном месту наставника разредне наставе; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван, правоснажном
пресудом, за кривично дело за које му је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полен слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
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за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), не
старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење МУП-а из казнене евиденције
(оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци;
доказ о знању језика на којем изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља уколико одговарајуће није стечено на том језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о
раду (лекарско уверење). Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на горе
наведену адресу са назнаком “За конкурс”.

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Наставник предметне наставе у
посебним условима за енглески језик
на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за рад са ученицима са
сметњама у развоју, и то високо образовање на студијама другог степена или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, а у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 88/17, 10/19, 6/20) и чл. 5 Правилника
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама
у развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС – Просветни гласник“, бр. 17/18, 6/20); да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злоствљање
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 дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Попуњен и одштампан формулар кандидати достављају
са потребном документацијом (оверене фотокопије) о
испуњавању услова из текста конкурса за радно место
за које конкурише. Кандидати достављају следећу документацију: оверена фотокопија дипломе о одговарајућем
образовању; оригинал или оверена фотокопија уверења о
неосуђиваности, не старије од 3 месеца; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, не старије од 6
месеци; доказ о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, оверена фотокопија). Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку избора
кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати на
наведену адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Чистачица
на одређено време ради замене
запосленог на боловању преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да
има завршену основу школу – први степен стручне спреме без обзира на радно искуство; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примања или давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи. Уз пријаву на конкурс достављају се докази о испуњености услова: оригинал
или оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној школи, оригинал уверења о неосуђиваности, оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених, да је сведочанство издато на
српском језику, одностно потврда установе која је издала
сведочанство да је кандидат пратио наставу на српском
језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доставља се пре
закучења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи у року од осам дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком директора.
Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу у
листу “Послови” донеће се у складу са чланом 154 Законом
о основама система образовања и васпитања. Сва додатна
обавештења могу се добити путем телефона број: 016/284611, од 8 до 14 сати.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
15320 Љубовија, Десанке Максимовић 3

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште
услове а на основу чланова 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020): да имају одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена 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 кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; познавање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Одговарајуће образовање је регулисано чланом 141 став
1 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): „Послове васпитача у предшколској установи може да обавља лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од
три године, вишим образовањем, односно одговарајућим
средњим образовањем у складу са посебним законом”. Уз
пријаву на конкурс, која треба да садржи краћу биографију
са битним подацима о кандидату, кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази
се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – у делу „Ново на сајту“);
доказ о поседовању држављанства Републике Србије
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Наука и образовање
(уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о радном
искуству; оверен препис/фототкопију дозволе (лиценце);
уверење о неосуђиваности; лекарско уверење (прилаже
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења
уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор установе. Кандидати који су изабрани у ужи
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријавни формулар са документацијом слати
препорученом поштом или доставити лично у установу у
затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију” на
наведену адресу у заглављу. Ближе информације могу се
добити код секретара установе на телефон 015/561-763 и
063/123-9521.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
Липница, Карађорђева 49
15341 Липнички Шор
тел. 015/860-709
e-mail: skolavklip@gmail.com

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 60% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог преко 60
дана, односно директора у мандату
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане
законом и то да има: 1. одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
– др. закон, 10/19 и 6/20); 2. одговарајући степен и врсту
образовања у складу са чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 3. психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18- др. закон 10/19 и 6/20); 5. држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови се
доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1, 2, 4,
5, и 6, саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
3, прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Приликом конкурисања, кандидат подноси документацију којом доказује испуњеност услова за пријем у
радни однос и то: 1. попуњен пријавни формулар који се
преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем високом образовању; 4.
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који поседују
наведени доказ); 5. уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци; 6. извод из матичне књиге рођених (са холограмом
или оверена фотокопија; 7. уверење надлежне полицијске
управе МУП, да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци; 8. лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду); 9. доказ о знању
српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад
у школи кандидат доставља само ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику. У поступку одлучивања о избору наставника комисија врши избор кандидата
које упућује на претходну психолошку проверу способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Документацију о испуњености услова конкурса доставити у
затвореној коверти, поштом или лично, сваког радног дана
од 09 до 13 часова, у року од 8 дана од дана објављивања
у листу „Послови“ са назнаком „Конкурс – не отварати, на
адресу школе: ОШ „Вук Караџић“, Липница, Карађорђева
бр. 49, 15341 Липнички Шор. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање. Ближа обавештења
се могу добити на телефон; 015/860-709, сваког радног
дана од 08 до 13 часова.
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18210 Житковац
тел. 018/887-055

у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о положеном
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију; извод из матичне књиге рођених
(оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 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 иречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско
уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре
закључења уговора о раду). Уверења не могу бити старија
од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Наставник физичког и здравственог
васпитања

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛЕПТИРИЋИ”

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању ванредног професора
или доцента за ужу научну област
Енергетски процеси и заштита
УСЛОВИ: услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником
о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и Ближим критеријумима за избор у звања
наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду
у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом,
попуњен образац о испуњености услова за избор у звање
наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању,
оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора
наука, списак научних и стручних радова и саме радове,
на горенаведену адресу, у року од 15 дана од објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави може да изводи лице које је
стекло високо образовање за предмет наставник физичког и здравственог васпитања – члан 3 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020): професор
физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог физичке културе; професор физичког васпитања – дипломирани тренер са назнаком спортске гране;
професор физчког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања
– дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор
физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; професор физичког васпитања
и спорта; мастер физичког васпитања и спорта; професор
спорта и физичког васпитања; професор спорта и физичке
културе; мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидат треба
да испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чл. 139
и чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон,
10/19, 27/18 – др. закон и 6/20), као и из члана 142 став
1 истог закона: обавезно образовање лица из члана 140
овог закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса
бодова – доказ је уверење надлежне установе). Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми
стеченој: 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 педагошког
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан

37215 Ражањ
Јована Јовановића Змаја 9
тел. 037/3841-354

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 122 став 3 и 4, чланом 139 и чланом 140 став
1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015), и то: да
имају одговарајуће високо образовање за васпитача или
стручног сарадника стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и најмање осам година
рада у предшколској установи на пословима васпитања и
образовања након стеченог одговарајућег образовања или
за васпитача или стручног сарадника, стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године и најмање осам година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања или одговарајуће високо образовање за васпитача стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидат за директора предшколске установе, поред одговарајућег образовања из члана 140 ст. 1. и 2. Закона, треба
да испуњава и услове из члана 139 Закона: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад (ако је то потребно).
ОСТАЛО: Кандидат за директора предшколске установе
уз формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања (формулар може преузети са веб-адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја
– htp://www.mpn.gov.rs), подноси: биографске податке,
односно радну биографију са кратким прегледом кретања
у служби, адресом и контакт телефоном; оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању;
оверену копију лиценце (дозволе за рад), односно уверења о положеном стручном испиту; оригинал потврду о
радном искуству од најмање осам година рада у установи
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Наука и образовање
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора
установе – доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о свом раду (извештај просветног саветника – ако је надзор вршен, односно ако стручно-педагошки надзор није
вршен изјаву да надзор није вршен, оверену фотокопију);
уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора установе - доказ о резултату
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (ако стручно-педагошки надзор установе није
вршен и није вршено вредновање установе изјаву да није
вршено, оверену фотокопију); лекарско уверење (оригинал или оверену копију, не старије од шест месеци) којим
доказује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; оригинал или оверену
копију уверења основног суда (не старије од 6 месеци) да
против њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога – за кривична дела примање и 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 заштићеним
међународним правом; оригинал или оверену копију уверења вишег суда (не старију од 6 месеци) да против њега
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге потврђивањем оптужнице којој није
предходила истрага или доношење решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога – за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 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, за
кривична дела из надлежности вишег суда; оригинал или
оверену копију уверења привредног суда (не старије од 6
месеци) да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; оригинал или
оверену копију извода из казнене евиденције МУП Републике Србије (не старији од 6 месеци) да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
ита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци); доказ да зна српски језик (уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање
из чл. 140 Закона о основама образовања и васпитања
на српском језику, сматра се да је достављањем доказа о
образовању, доставио и доказ да зна српски језик, оверену копију). Сви наведени докази саставни су део пријаве
на конкурс. Кандидат изабран за директора предшколске
установе који нема положен испит за директора дужан је
да у року од две године од дана ступања на дужност положи испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс за
избор директора је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаву, заједно са потребном документацијом, доставити
предшколској установи на горе наведену адресу до истека
рока, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора”
или лично у просторијама предшколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве без потребне документације
уз пријаву, неће се узети у разматрање. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана од дана
пријема решења о именовању директора предшколске
установе од стране министра просвете, науке и технолошког развоја. Ближе информације о конкурсу могу се добити
у управи предшколске установе лично или путем телефона: 037/3841-354.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Англоамеричка
књижевност и култура (Увод у студије
британске културе и Британске студије –
Визуелни приступ)
УСЛОВИ: услови за стицање звања и заснивање радног
односа наставника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и
Статутом Филозофског факултета у Нишу. Конкурс је отво-
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рен петнаест дана од дана објављивања за избор наставника. Кандидати за избор наставника подносе пријаву на
конкурс у штампаном облику и електронском облику (ворд
верзија, мејл-адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за
пријаву преузима се са веб-портала Факултета http://www.
filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja
или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз
пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију
дипломе о стеченом научном степену доктора наука или
уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства
у високошколској установи, уверење надлежне полицијске
управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о
испуњавању услова за избор у звање наставника који се
налази на веб-порталу Универзитета у Нишу www.npao.
ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат
има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби
за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу
(pravna@filfak.ni.ac.rs). Конкурсни материјал кандидати
могу доставити и у електронској форми. Неблаговремено
приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације
неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Оглас објављен 11.11.2020. године у публикацији
“Послови”, поништава се у целости за радно место:
стручни сарадник – психолог са 50% радног времена, на одређено време преко 60 дана, до повратка
запосленог, а најдуже до краја школске 2020/2021,
односно до 31.08.2021. године

ОШ “ЋЕЛЕ КУЛА”
18000 Ниш, Радних бригада 28

Наставник разредне наставе – наставник
у продуженом боравку
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије”,
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом
139 став 1 тачке 1) –5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 142
став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник Републике
Србије – Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020 и 19/2020) – у даљем тексту: Правилник):
да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (које је
обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу). Кандидат који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из
претходног става; да 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 тачака 1), 3) –5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Услови: професор разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани
учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне
културе за основну школу. 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 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 7) и 8) пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде засновао радни однос
по конкурсу, у обавези 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 осам дана од дана објављивања. У поступку одлучивања
о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова за пријем у радни однос из члана 139 Закона, врши
ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима,
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља уверење о
психичној, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Термини изражени у овим тексту у граматичком
мушком роду подразумевају природни женски и мушки род
лица на која се односе. Пријаву послати на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне
пријаве се неће узети у разматрање.
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НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБА СТАНКОВИЋ”
Беочин, Доситеја Обрадовића бб

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање; да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или
уверења о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од шест месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења Министарства
унутрашњих послова 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
(не старије од шест месеци); ако кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику – оригинал
или оверену фотокопију уверења да је положио испит из
српског језика. Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Сагласно чл. 154
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја – www.mpn.gov.rs. Потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом,
доставити установи у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”, на наведену адресу или
лично, од 09 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Ванредни професор за област
драмских и аудио-визуелних уметности,
ужа област Режија
са 50% радног времена, на одређено
време 5 година
2. Доцент за област драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област Режија
са 50% радног времена, на одређено
време 5 година
3. Доцент за област драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област
Глумачке вештине (Глума у медијима)
са 50% радног времена, на одређено
време 5 година
4. Стручни сарадник за област ликовних
уметности, ужа област Фотографија
на одређено време 4 године
5. Стручни сарадник за област ликовних
уметности, ужа област Нови ликовни
медији
на одређено време 4 године
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6. Стручни сарадник за област
примењених уметности и дизајна, ужа
област Дизајн ентеријера
на одређено време 4 године
7. Асистент за област музичке уметности,
ужа област Клавир
на одређено време 3 године
УСЛОВИ: Општи услови за избор у звања наставника:
За радно место 1: диплома доктора уметности или магистра
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно
акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању
из области драмских и аудио-визуелних уметности, односно
високо образовање мастер академских студија из области
драмских и аудио-визуелних уметности, ужа област Режија и
испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.
За радно место 2: диплома доктора уметности или магистра
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно
акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању
из области драмских и аудио-визуелних уметности, односно
високо образовање мастер академских студија из области
драмских и аудио-визуелних уметности, ужа област Режија и
испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.
За радно место 3: диплома доктора уметности или магистра
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно
акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању
из области драмских и аудио-визуелних уметности, односно
високо образовање мастер академских студија из области
драмских и аудио-визуелних уметности, ужа област Режија
или Глума и испуњени услови из члана 74 Закона о високом
образовању.
Обавезни и изборни услови за радна места 1, 2 и 3:
утврђени су Правилником о ближим минималним условима
за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду
за поље уметности. У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава критеријуме прописане чланом 74
Закона о високом образовању, Минималним условима за
избор у звања наставника на универзитету донетим од
стране Националног савета за високо образовање, Статутом Универитета у Новом Саду, Статутом Академије уметности и Правилником о ближим минималним условима за
избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду.
Услови за избор у звања сарадника:
За радно место 4: високо образововање на студијама првог
степена (основне академске студије) из области ликовних
уметности, ужа област Фотографија и високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије) из
области ликовних уметности или примењених уметности
и дизајна или наука о уметностима. Кандидати треба да
испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије
уметности.

ОСТАЛО: Сви кандидати достављају: 1. пријаву на конкурс
која мора да садржи назив радног места за које кандидат
конкурише, списак документације коју прилаже, контакт
адресу, број телефона, имејл-адресу, 2. оверене фотокопије диплома о завршеним одговарајућим студијама и
додатке дипломи, 3. уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), 4. уверење о некажњавању прибављено искључиво од муп-а (не старије од 6
месеци), 5. личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта). Осим наведене документације, у
зависности од радног места на које конкуришу, кандидати
достављају додатну документацију, и то:
За радна места: 1, 2 и 3: попуњен образац биографских података на ћириличном писму (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској форми (УСБ) откључан
и доказе о испуњавању услова радног места у складу са
чланом 74 Закона о високом образовању и Минималним
условима за избор у звање наставника за поље уметности
Правилника о ближим минималним условима за избор у
звање наставника на Универзитета у Новом Саду и чланом
5 наведеног правилника.
За радна места од 4, 5 и 6: попуњен образац биографских података на ћириличном писму (Образац 2Б) који се
налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској форми (УСБ), дигитални портфолио
који обухвата укупан уметнички и професионални рад и
доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом 123 Статута Академије уметности.
За радно место 7: Попуњен образац биографских података на ћириличном писму (Образац 2Б) који се налази
на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у
секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и
електронској форми (УСБ), уверење о уписаним докторским академским студијама и уверење о просечној оцени на
претходним нивоима студија.
Рок за пријаву на Конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се искључиво у штампаној форми на адресу: Академија уметности, Нови Сад, улица Ђуре Јакшића број 7.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МЛАДОСТ”
21400 Бачка Паланка
Југословенске армије 18

Возач возила Б категорије
на одређено време, најдуже 2 године

За радно место 7: студент докторских студија из области
музичке уметности, ужа област Клавир; сваки од претходних нивоа студија завршен са просечном оценом најмање
осам (8), смисао за наставни рад.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште
услове: 1. психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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; 3. држављанство Републике Србије; 4.
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). У погледу образовања, кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. средње образовање,
2. возачка дозвола Б категорије. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса у часопису “Послови”. На сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја постављен је формулар који се попуњава приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc. Неблаговремене и непотпуне пријаве,
као и пријаве пристигле електронском поштом неће се узимати у разматрање.

Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом
84 Закона о високом образовању и чланом 125 Статута
Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут
Универзитета у Новом Саду, Статут Академије уметности у
Новом Саду, Правилник о ближим минималним условима за
избор у звање наставника на Универзитету у Новом Саду и
упутство за попуњавање биографских података за кандидате који конкуришу за наставна звања налазе се на сајту
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs – у секцији
“Наставници- Конкурси”).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична
дела (из казнене евиденције МУП-а); доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; фотокопију возачке дозволе Б категорије. Конкурс спроводи трочлана конкурсна комисија коју именује
директор. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос, у року од 8 дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи

За радно место 5: високо образововање на студијама првог
степена (основне академске студије) из области ликовних
уметности, ужа област нови ликовни медији и високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије)
из области ликовних уметности или драмских и аудио-визуелних уметности; неопходне вештине за рад у области видеа
и дигиталних медија. Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене чланом 123. Статута Академије уметности.
За радно место 6: високо образововање на студијама првог
и другог степена (основне академске студије и мастер академске студије) из области примењених уметности и дизајна, ужа
област Дизајн ентеријера или из области архитектуре, односно високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године из напред наведених
области. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене
чланом 123 Статута Академије уметности.
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Наука и образовање
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима који испуњавају
услове за пријем у радни однос и доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Ближе информације могу се добити код секретара установе на телефон: 021/6040-656.

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

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Фармацеутска хемија
на одређено време
Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Фармацеутска
технологија са индустријском
фармацијом и козметологијом
на одређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за
доцента утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и чланом 21 Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад. Посебан услов: кандидати који конкуришу
за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у установи која је наставна база Факултета. За кандидате који се први пут бирају у звање доцента способност за
наставни рад оцениће се на основу приступног предавања
из области за коју се бира (сходно члану 17 и 21 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача). Приступно предавање ће се организовати у складу са
Правилником Медицинског факултета Нови Сад о начињу
извођења и валоризацији приступног предавања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
краћу биографију, фотокопију личне карте (уколико лична
карта поседује чип, доставити фотокопију очитане, у случају
да нема чип, довољна је обична фотокопија и једне и друге
стране личне карте са јасно видљивим подацима), 3. оверене копије диплома (копија се оверава код јавног бележника/
нотара), 4. списак радова и публикација (у два примерка), 5.
CD са радовима и публикацијама који су наведени у списку,
6. образац упитника и образац пријаве на конкурс се преузимају са сајта: https://www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php 7.
доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности; 8. доказ о некажњавању (преузима се у
СУП-у). Пријаве са документацијом подносе се искључиво на
Писарници Медицинског факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Медицински факултет задржава право да контактира пријављене кандидате
за случај потребе допуне документације, те вас молимо да
доставите тачне податке за контакт. Доказ о некажњавању,
можете доставити најкасније 30 дана од дана објављивања
конкурса, обзиром на потребну процедуру издавања предметног доказа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

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

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

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Графичко инжењерство
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни назив доктора наука, односно доктора уметности
или одбрањена докторска дисертација, из области графичко инжењерство и дизајн или машинско инжењерство,
као и услови прописани чланом 13 Правилника о ближим
минималним условима за избор наставника и сарадника на
Факултету техничких наука у Новом Саду.

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

Сарадник у звању асистента из
уметничког поља за ужу уметничку
област Графички дизајн
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области
ликовне уметности или примењене уметности и дизајн или
графичко инжењерство и дизајн и студент је докторских
студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) или завршене магистарске студије из области ликовне уметности или
Примењене уметности и дизајн по законима пре доношења
Закона о високом образовању и има прихваћену тему докторског уметничког пројекта или завршене магистарске
студије из области ликовне уметности или примењене
уметности и дизајн или графичко инжењерство и дизајн
и има уметничка дела која показују смисао за самостално
уметничко стваралаштво, уколико у уметничкој области за
коју се бира нису предвиђене докторске студије или завр-

шене академске студије првог степена из области ликовне
уметности или примењене уметности и дизајн или графичко инжењерство и дизајн и има уметничка дела која
показују смисао за самостално уметничко стваралаштво,
уколико у уметничкој области за коју се бира нису предвиђене мастер академске, односно докторске студије, као
и услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом 156. Статута Универзитета у Новом Саду,
чланом 164. Статута Факултета техничких наука у Новом
Саду и чланом 12. Правилника о ближим минималним условима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

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

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

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

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Примењено софтверско инжењерство и
заснивање радног односа
на одређено време од 1 године
2 извршиоца
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УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне
академске студије или завршен факултет по законима
важећим пре доношења Закона о високом образовању са
просечном оценом најмање осам (8) из области елекротехничко и рачунарско инжењерство и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као и
услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању,
чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163
Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника
о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже
области и датум објављивања конкурса); краћу биографију
са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија;
за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе;
фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оцени
резултата педагошког рада – мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи; фотокопије
објављених научних, односно стручних радова у научним
часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, односно признатих
уметничких остварења, оригиналних стручних остварења
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.)
објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну
област за коју се бира; доказе о руковођењу или учешћу
у научним, односно уметничким пројектима, оствареним
резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на
факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. За избор
у звање сарадника у настави приложити и: потврду да је
кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија. За избор у звање асистента
приложити и: потврду да је кандидат студент докторских
студија. Уколико кандидат поседује диплому магистра наука, односно магистра уметности и потврду да кандидат има
прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За избор у звање: доцента или
ванредног професора приложити и: попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у
звање наставника UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf.
Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje.
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.
ac.rs, и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За
сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За
чланство у удружењима, одборима, органима управљања
и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са сајта институције на ком се јасно
види кандидатово учешће у раду. За чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити решење о
именовању комисије. За учешће у програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести линк са сајта институције на ком
се јасно види кандидатово учешће у раду. Ако је научни
рад који представља услов за избор у звање наставника
у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на
горе наведену адресу за сваки конкурс за стицање звања
и заснивање радног односа, посебно. Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о
раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана
објављивања.
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ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
Панчево, Сердара Јанка Вукотића 7

Наставник технике и технологије
са 70% радног времена
Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена
Наставник у продуженом боравку
Мајстор одржавања – домар
Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које:
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 насиља
у породици, одузимање малолетног лица, одузимање 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 понашања; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Горе наведени услови
се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Кандидат за наведена радна места, од тачке
I (1-3) треба да испуњава услове у погледу врсте и степена
образовања: лице са одговарајућим високим образовањем:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 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. Степен и
врста образовања морају бити у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“ бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018
и 11/2019) за одговарајуће послове наставе. Кандидат за
наведено радно место тачке I (4) треба да испуњава услове предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) као и да има
одговарајуће образовање предвиђено актом Школе – III/
IV степен стручне спреме, браварске, столарске, машинске,
електро или сродне струке. Кандидат за наведено радна
место, од тачке II-1 треба да испуњава услове предвиђене
чл. 139, 140 и 144 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) као и да
има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС – Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/2017 13/2018
и 11/2019). У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са
чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници Министарства
просвете). Кандидат заједно са одштампаним пријавним
формуларом треба да достави: 1) доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству - копија); 2)
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које му је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као ни за кривична дела: насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање

малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и доказ да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; не старији од 6 месеци. 4)
доказ о знању српског језика/доказ о знању српског језика и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни
рад код послодавца (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику/на српском језику и
на језику на којем ће остваривати образовно-васпитни рад
код послодавца); 5) радну биографију (осим за лица која
први пут заснивају радни однос). За послове наставника
лица која имају положен стручни испит могу доставити
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (није
обавезно). Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима- доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Код кандидата који уђу у ужи избор вршиће се предходна провера
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
код надлежне филијале службе за запошљавање и биће
позвани на разговор. Попуњени и одштампани пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја) са
потребном документацијом се достављају у року од 8 дана
од дана оглашавања у публикацији „Послови“ непосредно или путем поште на адресу: ОШ „Исидора Секулић“,
26000 Панчево, Сердра Јанка Вукотића 7, са назнаком „За
конкурс”. Након истека рока за достављање пријаве није
могуће доставити доказе о испуњености услова. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА МАКСИМОВИЋ”

26226 Мраморак, Жарка Зрењанина 57
тел. 013/275-3203

1. Наставник математике
са 88,88% ангажовања
(36 сати рада недељно)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 75/2014), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 140, 141 став 7 и 142 Закона и то: 1) да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона
и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник“ бр. 2/2017), да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирња или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи у складу са европским системом
преноса бодова; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, правног саобраћаја, против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дикриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије, 5)
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Напред наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се
пре закључења уговора о раду.

2. Чистачица
72,22% ангажовања
(28 сати рада недељно), у оквиру
радног места чистачице (са 28 сати рада
недељно) је и радно место сервирке са
12 сати рада недељно, односно 27,78%
норме
3. Чистачица
50% ангажовања
(20 сати рада недељно)
УСЛОВИ: Општи услови прописани су чланом 24 став 1
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 75/2014). Посебни услови: 1) да кандидат има најмање основно образовање; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад

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

Наука и образовање
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела 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, правног саобраћаја, против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у
складу сда законом, утврђено дикриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Напред наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду.
Уз пријаву кандидат подноси: 1. за наставника: оверена
фотокопија дипломе (ако је завршио студије по прописима
који су уређивали високо образовање почев од 10.09.2005.
године, онда и диплому за студије I и II степена); 2. за радно
место чистачице са 72,22% ангажовања: диплома – сведочанство да има IV или III степен стручне спреме прехрамбене или угоститељске струке и 1 годину радног искуства
на пословима у струци; 3. за радно место чистачице са 50%
ангажовања: завршена основна школа; 4. за наставника
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова
од којих 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова; 5. извод из казнене
евиденције (прибавља се у полицијској управи према месту
рођења, а лица рођена у иностранству према месту пребивалишта) – сва радна места; 6. уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци – сва радна места;
7. оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених са
холограмом – сва радна места; 8. доказ да је стекао образовање на српском језику, диплома или сведочанство издато
на српском језику сматра се доказом о знању српског језика; 9. кандидат за наставника 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 психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, али о томе мора доставити одговарајући доказ; 10. уколико кандидат за наставника
нема образовање описано у тачки 8, обавезан је да га стекне
у року од највише 2 године од дана ступања у радни однос
као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу ужи избор
биће упућени код надлежне службе НСЗ на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Након достављања психолошке процене, кокурсна комисија
ће обавити разговор са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос и након тога донети решење о
избору кандидата. Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана
објављивања код надлежне НСЗ у листу „Послови“. Конкурс
ће истовремено бити објављен и на огласној табли школе.
Комисија ће у року од 8 дана од дана истека рока за пријем
пријава утврдити испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос у складу са чланом 139. Закона. Кандидати
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
код надлежне НСЗ. У року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене, Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима и доноси решење о
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар за радна места
доступан је на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
на прописаном обрасцу са потребном документацијом доставити на адресу: ОШ „Сава Максимовић“, 26226 Мраморак,
Жарка Зрењанина 57, са назнаком „За конкурс за радно
место ______ (навести за које се радно место конкурише)
– не отварати“. На полеђини коверте исписати: име, презиме и адресу пошиљаоца, контакт телефон. Информације:
013/2753-203 или meil: skolamramorak@gmail.com.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ПОЖ АРEВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
12208 Костолац, Првомајска 1

Оглас објављен 28.10.2020. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник
разредне наставе, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за једног извршиоца. У осталом делу конкурс је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
12208 Костолац, Првомајска 1

Педагог
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања,
следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање прописано Законом и Правилником којим се прописује степен и
врста образовања наставника и стручног сарадника у основној школи (доказ: уверење/диплома о одговарајућој стручној
спреми, са додатком дипломи уколико је издат уз диплому);
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; доказ: лекарско уверење, 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; докази: уверење суда и уверење МУП-а,
4. да има држављанство Републике Србије; доказ: уверење
надлежног органа, 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
током рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 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. Стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне областиили 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. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију у овереној
копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за педагога“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања,
следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање прописано Законом и Правилником којим се прописује степен

и врста образовања наставника и стручног сарадника у
основној школи; доказ: уверење – диплома о одговарајућој стручној спреми (са додатком дипломи уколико је
издат уз диплому); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ:
лекарско уверење, 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; докази: уверење суда и уверење МУП-а, 4.
да има држављанство Републике Србије; доказ: уверење о
држављанству, 5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (доказ је диплома). Услови
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се током рада. Докази о испуњености
услова из става 1. тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне областиили области педагошких наука; 1) 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. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију у овереној
копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Пријаве и приложена документација
се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс за наставника математике“.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36310 Сјеница

1. Наставник математике
са 67% радног времена, за рад у
матичној школи, на одређено време
до повратка запосленог са функције, а
најдуже до 06.04.2022. године
2. Наставник разредне наставе
за рад у ИО Урсуле, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, а најдуже до 03.09.2021. године
3. Наставник разредне наставе
за рад у ИО Урсуле, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, а најдуже до 14.02.2022. године
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати су дужни доставити следећа документа којим
доказују испуњеност услова за пријем у радни однос из
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то да: 1) имају одговарајуће образовање из чл.
140 Закона о осовама система образовања и васпитања; 2)
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
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мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) имају држављанство Републике Србије; 5) знају српски
језик и језик националне мањине на којем се остварује
васпитно-образовни рад, босански језик. Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар кандидати попуњавају на сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и исти одштампан достављају
школи уз осталу документацију. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве
доставити лично у школи или на адресу: ОШ ”Вук Краџић”
Кладница, 36310 Сјеница. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ОШ “ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/362-970

1. Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног
запосленог преко 60 дана, најдуже до
31.08.2021. године
2. Наставник српског језика
на одређено време до повратка одсутног
запосленог преко 60 дана, најдуже до
31.08.2021 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 и
има одговарајуће високо образовање прописано чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 – и др. закон,
10/19 и 6/2020); обавезно образовање лица из члана 140
Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова; а кандидат који нема обавезно
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 и да
поседује знања у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20); знање
српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; држављанство РС; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће; за кривично дело примање мита ил 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, за које није, у
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО:Уз попуњен и потписан пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставити: пријаву са
кратком биографијом, тачном адресом и бројем телефона,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, кандидати који су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање шест бодова из психолошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
достављају уверење – потврду факултета о истом. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије доставља уверење о положеним испитима а
уколико има положен испит за лиценцу доставља доказ о
положеном испиту за лиценцу; извод рођених и уверење о
држављанству (оверену фотокопију не старију од 6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци);
доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговаруће образовање
стекли на том језику). Лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора о раду.
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СМЕДЕРЕВО

СОМБОР

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

ОШ “РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО”

Чистачица
на одређено време до повратка
радника са боловања
2 извршиоца

Директор
на период од четири године

25253 Ратково, Ратка Павловића бб
тел. 025/883-915

11300 Смедерево, Балканска 31
тел. 026/4617-378

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да је држављанин Републике Србије, 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат попуњава пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 3) ‒5), саставни су део пријаве на кокурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Одлуку о избору кандидата конкурсна комисија ће донети у року. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 026/4617-378.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Корепетитор
на одређено време до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: (1) мастер музички уметник, професионални статус – клавириста, оргуљаш или чембалиста; (2) мастер
музички уметник, професионални статус – камерни музичар;
(3) дипломирани музичар, усмерење пијаниста; (4) дипломирани музичар – пијаниста; (5) дипломирани музичар –
оргуљаш; (6) дипломирани музичар – чембалиста; (7) академски музичар пијаниста; (8) академски музичар оргуљаш;
(9) академски музичар чембалиста; (10) дипломирани
клавириста. Уз пријаву на конкурс и одштампан попуњен
пријемни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс
доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о држављанству Републике
Србије – уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику – уверење високошколске установе да је
кандидат положио српски језик; доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Напомена: без обзира на радно искуство. У току трајања поступка одлучивања о избору,
кандидати за сва радна места који уђу у ужи избор дужни
су да се подвргну провери психофизичких способности за
рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а
у складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 –
др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве доставити лично или послати на горе
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: да кандидат поседује: одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и (2) студије другог степена
из области педагошких наука или инердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целинбеи 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 пропиду
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да испуњава услове за наставника основне
школе, педагога или психолога; дозволу за рад (лиценцу) наставника; лиценцу за директора школе (кандидат
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће
бити дужан да испит за директора школе положи у року
од две године од дана ступања на дужност); психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
држављанство Републике Србије; знање српског језика и
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изрећена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, заступање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
протиив 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; најмање
осам година рада на пословима образовања и васпитања
у установи за образовање и васпитање, након стеченог
одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити
изабрано и лице које, уз испунњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије или на
студијама у трјању од три године, или више обрзовање,
уа наставника основне школе. дозволу за рад наставника, обуку и положен испит задиректора школе и најмање
десет година рада на пословима васпитања и образовања
у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и нелаговремене
пријаве неће бити разматране. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију доказа о
знању српског језика (осим за кандидата који се одговарајуће образовање стекли на српском језику); оверену
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; потврду о радном искуству;
оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), ако кандидат поседује; оверену фотокопију
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања (само за кандидате на
конкурсу који су претходно обављали дужност директора
школе); оверену фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно); доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно);
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(уверења о неосуђиваности из основног суда и привредног суда и уверење о некажњавању из казнене евиденције МУП-а). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса доставити на
адресу школе: Основна школа „Ратко Павловић Ћићко“,

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

Наука и образовање
Ратка Павловића бб, 25253 Ратково, са назнаком „Конкурс
за директора школе”. Непотпуне и неблаговреме пријаве
неће бити разматране. Ближе информације могу се добити код секретара школе, на број телефона: 025/883-915
или 62/899-1347.

ОСНОВНА И СРЕДЊА
ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА “ПЕТРО КУЗМЈАК”
25233 Руски Крстур, Русинска 63
тел. 025/703-042

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Услови које треба да испуњава лице које може
бити директор установе, прописани чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања су: а) да
има одговарајуће образовање за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психилога, 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; наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, лице са овим образовањем мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; б) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом у ученицима; в) да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обрзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад – русински језик; ђ)
да има дозволу за рад за наставника или стручног сарадника; е) да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; ж) да има обуку и положен испит
за директора установе. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да доставе следећу документацију (сви докази
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији): доказ
о стеченом одговарајућем образовању; доказ о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, васпитача или стручног сарадника; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања:
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а
(не старије од 30 дана), уверење из суда опште надлежности да се против кандидата не води кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога - за кривична дела одређена чл. 7. Правилника
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015) (не старије од 30 дана), уверење о неосуђиваности привредног
суда – да није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности (не старије од 30 дана); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, са уписаном напоменом ако је накнадно после издавања дипломе дошло до промене презимена, односно имена); доказ о
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад –
русинског језика: диплома о стеченом средњем или вишем
или високом образовању на русинском језику, или доказ о
положеном испиту из русинског језика по програму одговарајуће високошколске установе; потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење (може бити старије од 6 месеци, а кандидат који буде изабран накнадно
ће, пре закључења уговора о раду, доставити ново лекарско уверење); доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност директора
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установе); доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га
кандидат поседује; доказ о положеном испиту за лиценцу
за директора установе (ако је кандидат поседује) – пријава
ће се сматрати потпуном и уколилко кандидат нема положен испит за директора установе, али је изабрани кандидат
дужан да га положи у року од две године од дана ступања
на дужност; личну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом рада на месту директора школе. Кандидати наведену документацију достављају у четири примера (један примерак чине оригинал или оверене
фотокопије наведене документације и још три примерка
достављају обичне фотокопи оригинала, односно оверених
примерака – три примерка се шаљу Покрајинском секретаријату и један примерак остаје школи). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
се достављају на адресу школе, лично или путем поште,
са назнаком „За конкурс за избор директора”. Пристигле
пријаве разматраће Комисија коју ће образовати Школски
одбор у складу са Законом и Статутом школе. Информације
о конкурсу се могу добити код секретара школе на наведени телефон. Конкурсна документација се не враћа кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети
у разматрање.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

1) Редовни професор за ужу научну
област Информатика са методиком
наставе
УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног
односа: високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10.9.2005, односно научни
назив доктора наука стечен по пропису који је уређивао
високо образовање пре 10.9.2005. године, и то: доктор
рачунарских наука; доктор наука електротехнике и рачунарства, изборни модул информатика; доктор наука – математичке науке; доктор организационих наука – изборни
модул информациони системи и менаџмент; доктор наука
–дизајнер медија у образовању; доктор наука информатике у образовању; доктор наука информатике; доктор наука
– методике наставе информатике; доктор наука – информационих технологија; доктор наука – пословне информатике; доктор наука – техничких наука; доктор методике
разредне наставе природе, математике, информатике и
физичког васпитања.

2) Ванредни/редовни професор за ужу
научну област Психолошке науке
на одређено време на 5 година /
неодређено време
УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног односа: високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.9.2005, односно научни назив доктора
психолошких наука стечен по пропису који је уређивао високо образовање пре 10.9.2005. године.

3) Ванредни професор за ужу научну
област Методика наставе познавање
друштва
на период од 5 година
УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног односа: високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.9.2005, односно научни назив доктора
наука стечен по пропису који је уређивао високо образовање
пре 10.9.2005. године, и то: доктор методике наставе познавања друштва; доктор методике наставе познавања природе
и друштва; доктор педагошких наука; доктор социолошких
наука; доктор психолошких наука; доктор историјских наука;
доктор географских наука (део хуманистичких наука); доктор методике наставе – докторска дисертација усмерена ка
ужој научној области; доктор дидактичко-методичких наука
– докторска дисертација усмерена ка ужој научној области;
доктор дидактичко-методичких наука разредне наставе у
области методике наставе познавања друштв; доктор методике разредне наставе - докторска дисертација усмерена ка
ужој научној области.

4) Ванредни професор за ужу научну
област Менаџмент у образовању
на период од 5 година
УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног односа: високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо обра-

зовање, почев од 10.9.2005, односно научни назив доктора
наука стечен по пропису који је уређивао високо образовање
пре 10.9.2005. године, и то: доктор наука менаџмента у образовању; доктор економских наука; доктор – индустријско
инжењерство / инжењерски менаџмент.
ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати и остале услове
предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и
општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и
општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих нивоа
студија са додацима диплома, попуњен образац биографских података (преузети са: http://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) приложен у штампаној и електронској форми, библиографију
објављених радова и саме радове, евалуацију студената о
педагошком раду, уверење о некажњавању (МУП) и фотокопију личне карте. Пријаве са документацијом достављају
се Педагошком факултету у Сомбору, Подгоричка 4, Сомбор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Место рада: Сомбор. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Поступак
избора у звање и заснивање радног односа спроводи се у
складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и
Статута и општих аката Факултета.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног
односа:

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Пословна
информатика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор информатичких наука, са докторском дисертацијом из уже научне
области Пословна информатика. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – други закони, 67/19 и 6/20 – др. закони), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године
(5. априла 2018. године – исправка; измене и допуне 13.
фебруара 2019. године, 29. септембра 2020. године), Статута Економског факултета у Суботици бр. 01- 1812 од 31.
маја 2018. године, са изменама и допунама од 20. децембра
2018. године и 28. септембра 2020. године, Правилника о
ближим мимималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. године
(измене и допуне од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 8. марта
2018. године, 9. октобра 2018. године и 30. јануара 2020.
године-аутентично тумачење), и Правилника о избору
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици
бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се
Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
приложити: Образац - подаци о кандидату пријављеном
на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (2.
одељак реферата о пријављеним кандидатима) у штампаној форми и у електронској форми на CD-у (Образац и
Упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду
www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану
личну карту), оверене фотокопије диплома, списак радова
и саме радове, потврду о томе да лице није правоснажном
пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања исправе које издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују на
испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати
запримљену конкурсну документацију кандидатима.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ШАБАЦ
ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

Наставник математике
у издвојеној јединици Варна
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему – VII/1
степен одговарајуће групе; да испуњава посебне услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – и
др. закон, 10/2019, 27/18 – др. закон и 6/20) и уз пријаву
на конкурс са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1.
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену
фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3. потврду да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од намање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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. уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци,
5. доказ о познавању српског језика и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4,
5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 60 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић“
Шабац, Масарикова 136, 15000 Шабац за или лично предати
у Секретаријату школе у времену од 08 до 14 часова.

УЖИЦЕ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-383

Наставник предметне наставе – српски
језик и књижевност
на одређено време ради замене одсутне
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1)
да је стекао одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 140 Закона основама система образовања и васпитања: 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 одговајауће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, при чему ово лице мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета,
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године; 2) кандидат треба да испуњава услове
у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 8/15,
11/16, 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20 и 15/20); 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 4) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног детета,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривична дела из групе крвних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечност и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да
има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски
језик. Кандидати треба да доставе: 1. пријаву на конкурс
са кратким биографским подацима за заснивање радног
односа, својеручно потписану, 2. одштампан и попуњен
пријавни формулар преузет са званичне интернет страни-

28

| Број 918 | 27.01.2021.

це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 3. оверену фотокопију
дипломе или уверења о дипломирању, 4. оригинал или
оверену фотокопију уверење о држављанству, 5. оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
6. извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности
за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна полицијска
управа, не старије од 6 месеци, 7. доказ о познавању српског језика подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности, не старији од 6 месеци, подноси кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву на
конкурс: 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или поштом на адресу
школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВИХ СТУДИЈА
„ЗАПАДНА СРБИЈА“
СЕДИШТЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/510-169

Секретар
на одређено време од две године, место
рада Ужице
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава следеће услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Академије
струковних студија „Западна Србија“: високо образовање
на основним студијама права другог степена (мастер академске студије односно специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године, или високо образовање
на основним студијама права у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање
пре 10. септембра 2005. године; најмање пет година радног искуства. Додатана знања и вештине, радно искуство
и други посебни услови за рад на пословима секретара
Академије: знање рада на рачунару, положен правосудни
испит, изражене организаторске способности и искуство у
пословима руковођења. Докази које кандидат подноси уз
пријаву на конкурс: радна биографија (у штампаној и електронској верзији у ворду) која треба да садржи следеће
податке: личне податке: име и презиме, подаци о рођењу
(дан, месец и година, место рођења, општина); држављанству, телефон и мејл; доказе о постигнутим степенима
образовања; податке о радном искуству; друге податке
којима доказује да испуњава услове за наведено радно
место; извод из матичне књиге рођених, извод из матичне
књиге венчаних 8 ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у
овереној фотокопији; доказе о неосуђиваности за кривична
дела утврђена Законом и Статутом и друге доказе за које
учесник конкурса сматра да су битни. За комплетност документације коју подноси на конкурс одговоран је учесник
конкурса. Пријаве се подносе Академији струковних студија
Западна Србија, на адресу Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице
са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање кандидата
по конкурсу је 8 дана од дана објављивања у јавном гласилу, односно интернет страници Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Марина Шумаревић, дипл. правник, контакт
телефон: 031/510-169.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

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

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат за рад на радно место 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, 10/2019 и 6/2020) и чланом 2 став
1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,

11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 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), извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци) и уверење или потврду о неосуђиваности које издаје Министарство унутрашњих послова (не
старије од 6 месеци). Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја у делу Ново на сајту, на адреси http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

Стручни сарадник
на одређено време до повратка одсутног
запосленог, ради замене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних
чпаном 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017), треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1
тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и лице од 1-4 и чланом 140 чланом 144 став
2 тачка 5) Закона о основама система образовања и васлитања („Службени гласник” бр. 88/17и 27/18)- даље – закон.
Уз пријаву на конкурс доставити: 1)кратку биографију, потписану. 2) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању (члан 140, 141 и 142 Закона),
3) оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
не старију од 6 месеци, 4) оверену фотокопију уверења о
држављанству, не старије од 6 месеци; 5) потврду да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца,као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 6) доказ о познавању српског језика подноси кандидат који образовање није стекао
на истом. Кандидат који буде изабран дужан је да пре
закључења уговора о раду достави уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање применом стаидардизованих поступака а пре доношења одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства. Пријаве на конкурс са потребним
документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом се достављају у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу НСЗ „Послови”, на адресу: Основна школа
„Свети Сава” Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која је предата у
року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове у конкурсу.Непотпуна пријава
се неће разматрати. Ближа обавештења се могу добити на
телефон 017/474-733. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„МИЛУТИН БОЈИЋ“
17525 Трговиште, 15. септембар бб
тел. 017/452-104

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закона, 10/2019 и 6/2020), односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање за наставника те врсте школе и
подручја рада или стручног сарадника, педагога и психолога: 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 одговарајуће предмете, 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 најмање од четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из ставе 1. тачке 1. подтачка 2 члана 140 тога
Закона мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, као и дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, или стручног сарадника; обуку и положен
испит за директора школе и најмање осам година рада
у школи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност, у противном
престаје дужност директора школе. Кандидат треба да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије и да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс ради утврђивања испуњености услова кандидат подноси: опис радне биографије,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за лиценцу (дозволу за рад), доказ о обуци и положеном
испиту за директора, уколико је исти положио, потврду да
има најмање осам година рада у школи на пословима образовања и васпитања након стеченог образовања, доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима, доказ надлежног органа да није осуђиван или
се не води кривични поступак сагласно одредби члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, доказ да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, с тим да сви напред наведени
докази буду оверени од стране надлежног органа и не буду
старији од 6 месеци. Такође, уз пријаву кандидат треба да
достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду тј. извештај просветног саветника, а кандидат који
је предходно обављао дужност директора школе и оцену
спољашњег вредновања. Кандидат попуњава и формулар
за пријаву на конкурс скинут са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Пијаве
са потребном документацијом достављају се у року од 15
дана од дана објављивања конкурса на адресу школе, у
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“, лично или поштом. Непотпуна и неблаговремена пријава на конкрус се неће узети у разматрање. Ближа обавештења се могу добити сваким радним даном до 14
часова, на телелфон 017/452-104.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

ВРШАЦ

ЗАЈЕЧАР

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА“

26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-475

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 2) да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Према Правилнику о ближим условима за избор
директора установа образовања: кандидат за директора
установе не може да буде лице за које је у поступку и на
начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање; кандидат за директора установе не може да буде
лице које је правоснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности; кандидат за директора установе не може да буде лице које је осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца; кандидат за
директора установе не може да буде лице које је осуђивано правоснажном 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, 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; кандидат за директора
установе не може да оствари предност приликом избора
ако је у току избора утврђено да је против њега 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
претходног става. Уз пријавни формулар који се преузима
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидат треба да приложи
следеће: оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству; лекарско уверење
(може и из досијеа, а кандидат који буде изабран накнадно
ће, пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење); извод из матичне књиге рођених; оверен препис /
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврда о радном искуству у области
образовања и васпитања после стеченог одговарајућег
образовања; преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); уверење о некажњавању из суда,
СУП-а и привредног суда; потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика (осим кандидата који су средње, више или високо
образовање стекли на српском језику); 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 директоре (ако је кандидат поседује). Комплетна документација подноси се у оригиналу или у овереним
фотокопијама које је оверио јавни бележник. Сва захтевана уверења не смеју бити старија од 6 месеци у тренутку
подношења. Рок за пријаву на конкурс износи 15 дана од
дана од објављивања у публикацији „Послови”. Пријава са
потребном документацијом подноси се у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за директора школе”, на адресу:
Белоцркванска гимназија и економска школа Бела Црква,
Јована Цвијића 11, 26340 Бела Црква. Школа нема обавезу
да пријављеном кандидату враћа документацију. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на тел.
013/853-475. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

19350 Књажевац, Капларова 6
тел. 019/731-425

Медицинска сестра ‒ васпитач
на одређено време ради замене, до
повратка запослене са породиљског и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање –
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; дозвола за рад
(лиценца); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеци као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављње малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да има држављанство Републике Србије; познавање српског језика. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају и оверене преписе, и то: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених; уверење ‒
потврду о неосуђиваности (да није старија од 6 месеци).
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре
закључења уговора о раду а доказ да зна српски језик и
језик на којем се остварује васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће образовање
стечено ван територије Републике Србије. Рок за пријављивање кандидата на оглас је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу “Послови”. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19), у року од 8 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 коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата
доноси конкурсна комисија након обављеног разговора
са кандидатима који испуњавају прописане услове и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. За више информација позвати на телефон 019/731-425. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Педагог
на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са
чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање из члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС ‒ Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/2016, 11/16, 2/2017,
3/2017, 13/18, 11/2019, 02/20, 08/20, 16/20); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интер-

27.01.2021. | Број 918 |

29

Наука и образовање
нет странице Министрства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни
формулар на конкурс кандидат треба да приложи: краћу
биографију са адресом и контакт телефоном; доказ о стеченом одговарајућем образовању из члана члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у ОШ
(„Службени гласник РС ‒ Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/19, 02/20, 08/20, 16/20, 19/20) – (оверена фотокопија
дипломе о стеченом одговарајућем образовању); (кандидат који има високо образовање стечено на студијама
другог степена доставља оверену копију дипломе другог
степена и оверену копију дипломе основних академских
студија).Кандидати даље достављају доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда,
уверење или други документ издат од стране МУП-а РС –
оригинал не старији од 6 месеци); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (оригинал уверења, не
старији од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
‒ доставља само кандидат који није стекао образовање
на српском језику (потврда, уверење или други документ
којим се доказује да је испит из српског језика положен по
програму одговарајуће високошколске установе, оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење којим се
потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Школа није у обавези да враћа
конкурсну документацију. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи
пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог
рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног
празника, или у неки други дан кад школа не ради, рок
истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се
захтевају у конкурсу, у складу са Законом и подзаконским
актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама
школе или предати препорученом поштом на горенаведену
адресу, у затвореној коверти са назнаком “За комисију за
избор “. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу
се добити непосредно у школи, као и на телефон 019/3400-517.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БАЈКА”
19350 Књажевац, Капларова 6
тел. 019/731-425

Васпитач
на одређено време ради замене до
повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове
из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања: а) да имају одговарајуће образовање: 1. високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и специјалистичке струковне студије по прописима који су уређивали високо образовање
у периоду од 10.09.2005. до 7.10.2017. године. 2. основне
студије у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 3. високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање; положен стручни испит
(лиценца); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеци као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављње малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да имају држављанство Републике Србије; познавање српског језика. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају и оверене преписе, и то: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених; уверење –
потврду о неосуђиваности (да није старија од 6 месеци).
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
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ност за рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре
закључења уговора о раду а доказ да зна српски језик и
језик на којем се остварује васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће образовање
стечено ван територије Републике Србије. Рок за пријављивање кандидата на оглас је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу “Послови”. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19), у року од 8 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 коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата
доноси Конкурсна комисија након обављеног разговора са
кандидатима који испуњавају прописане услове и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора. Пријаве са потребном документацијом доставити: Предшколској установи “Бајка“ Књажевац, Капларова 6. За више информација позвати на телефон 019/731-425. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

23217 Александрово, Николе Тесле 29
тел. 023/817-156

Васпитач
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у
радни однос из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: 1. високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су утврђивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, васпитач у складу са
законом, на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
одговарајуће више образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ под тачком 2 овог конкурса прибавља
се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је приложити: 1.
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС; 2. биографију; 3. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 5. оригинал или оверена фотокопија уверења
(извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (да није старије од 6 месеци); 6.
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (да није старије од 6 месеци); 7. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”.

Национална служба
за запошљавање

ОШ „БРАЋА СТЕФАНОВИЋ“
Неузина, Ђуре Рашкова 70а

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду треба да испуњавају услове из чл. 139 и 140 ЗОСОВ
и то: а) да имају одговарајуће образовање према одредбама
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
срадника у основној школи „Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18 и 11/19; б) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита,
кривична дела из из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног собраћајаи против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик на коме
се образује образовно васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља се пре
закључења уговора о раду. Пријаве са документацијом достављају се на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс”.
Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз
пријавни формурал који се преузима са интернет странице
Министраства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи конкурсна
комисија именована од стране директора школе. За додатне
информације можете се обратити секретару школе на број:
063/532-717.

ОШ “СЛАВКО РОДИЋ”
23241 Лазарево, Жарка Зрењанин 13
тел. 060/5252-118

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да
је пунолетан; 2) да има завршену основну школу (I степен); 3)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да се против
кандидата не води кривични поступак; 5) да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на оглас кандидат треба
да приложи: попуњен пријавни формулар, који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија); сведочанство о завршеној основној
школи (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Доказ о испуњености услова из тачке 3) огласа (лекарско уверење) подноси
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве на конкурс, са кратком биографијом и потребном документацијом, доставити на адресу: Основна школа
„Славко Родић“, 23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13, са
назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације можете
добити на телефон: 060/5252-118, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“
Елемир-Тараш
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45
тел. 023/737-708

Васпитач
у вртићу Елемир
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
– одлука УС) кандидат треба да испуњава и услове утврђе-
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Наука и образовање
не у члану 39 Закона о предшколском васпитању и образовању „Сл. гласник РС“ бр. 18/10, 101/17, 113/17 – др.
закон, 95/18 – др. закон и 10/2019 (даље: Закон) а то су:
1. да има одговарајуће образовање и то: а) шести степен
образовања, б) васпитач деце предшколског узраста, 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 5.
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно
васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да
обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем образовању, а) оверену фотокопију дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, 3. уверење о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија, 4. извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горе наведена дела у
тачки 3) који није старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија, 6. доказ да је стекао образовање на српском
језику. Диплома/уверење издато на српском језику која се
приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању
српског језика под тачком 6. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у НСЗ „Послови“, тј. до 04.02.2021.
године. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, са
назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе на телефон: 023/737-708.

Васпитач
у вртићу Тараш
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
– одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у члану 39 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/10, 101/17, 113/17 – др.
закон, 95/18 – др. закон и 10/2019 (даље: Закон) а то су:
1. да има одговарајуће образовање и то: а) шести степен
образовања, б) васпитач деце предшколског узраста, 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике Србије,
5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о
одговарајућем образовању, а) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, 3. уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија,
4. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горе наведена
дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија, 6. доказ да је стекао образовање

Бесплатна публикација о запошљавању

на српском језику (диплома/уверење издато на српском
језику која се приложи као доказ под тачком 2 сматра се
доказом о знању српског језика под тачком; Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс
је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији
НСЗ „Послови“, тј. до 04.02.2021. године. Пријаве слати на
горенаведену адресу школе, са назнаком „За конкурс“. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За
све додатне информације обратити се секретару школе, на
телефон: 023/737-708.

Чистачица
у вртићу Елемир
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17 – одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове
утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон), а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: а) први степен образовања
– завршена основна школа, 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да
обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем образовању: а) оверена фотокопија дипломе/
уверења траженог степена и врсте образовања, 3. уверење о држављанству – оригинал или оверена фотокопија, 4. извод из матичне књиге рођених – оригинал или
оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горе
наведена дела у тачки 3.) који није старији од 6 месеци
– оригинал или оверена фотокопија, 6. доказ да је стекао образовање на српском језику (диплома/уверење
издато на српском језику која се приложи као доказ под
тачком 2 сматра се доказом о знању српског језика под
тачком 6). Лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији

НСЗ „Послови“, тј. до 04.02.2021. године. Пријаве слати
на горенаведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”.
У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве.
За све додатне информације обратити се секретару школе
на телефон: 023/737-708.

Чистачица
у вртићу Тараш
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
– одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања и
васпитања (даље: Закон), а то су: 1. да има одговарајуће
образовање и то: а) први степен образовања – завршена
основна школа, 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је
дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ
о одговарајућем образовању А) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања; 3. уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија;
4. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија; 5. доказ да није осуђиван (за горе наведена
дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија; 6. доказ да је стекао образовање
на српском језику (диплома/уверење издато на српском
језику која се приложи као доказ под тачком 2. сматра се
доказом о знању српског језика под тачком 6). Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
НСЗ „Послови“, тј. до 04.02.2021. године. Пријаве слати на
горенаведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За
све додатне информације обратити се секретару школе на
телефон 023/737-708.

Кувар
у вртићу Елемир
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
– одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања и
васпитања (даље: Закон), а то су: 1. да има одговарајуће
образовање и то: а) други или трећи степен стручне спреме
куварске струке; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
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Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ
о одговарајућем образовању а) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања; 3. уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија;
4. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија; 5. доказ да није осуђиван (за горе наведена
дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија; 6. доказ да је стекао образовање
на српском језику, (диплома/уверење издато на српском
језику која се приложи као доказ под тачком 2 сматра се
доказом о знању српског језика под тачком 6). Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену
фотокопију), доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
НСЗ „Послови“, тј. до 04.02.2021. године. Пријаве слати на
горенаведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За
све додатне информације обратити се секретару школе на
телефон 023/737-708.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник практичне наставе у посебним
условима, у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 141 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 9 тачка 8 Правилника
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама за ученике лако
ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и 14/20) –
стечено средње образовање и положен специјалистички,
односно мајсторски испит – кувар са положеним специјалистичким испитом, складиштар или продавац са положеним специјалистичким испитом и петогодишње радно
искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита као и поседовање стручне дефектолошке оспособљености или стручне спреме дипломираног
дефектолога; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. 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. оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или
оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са сметњама у
развоју и инвалидитетом, односно оригинал или оверену
фотокопију уверења о поседовању стручне дефектолошке
оспособљености или оверену фотокопију дипломе, односно уверења о поседовању стручне спреме дипломираног
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дефектолога; 4. оригинал или оверену фотокопију потврде
о петогодишњем радном искуству у струци стеченом после
специјалистичког, односно мајсторског испита; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 6. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 7. оверену фотокопију дипломе или уверења
о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми
на српском језику или оверену фотокопију потврде којом
се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о
знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар
и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај”
Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем
поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и
адресу за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу
задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и административне послове – административни радник.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају
конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико канидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао, те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима које се када постане коначно оглашава на
званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор
у заказаном термину, сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник практичне наставе у посебним
условима, у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам
УСЛОВИ: услови за пријем лица у радни однос: 1. да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 141 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања
и чланом 9 тачка 8 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама за ученике лако ментално ометене у
развоју („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/95,
24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и 14/20) – стечено средње образовање и положен специјалистички, односно мајсторски
испит – кувар са положеним специјалистичким испитом,
складиштар или продавац са положеним специјалистичким испитом и петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита
као и поседовање стручне дефектолошке оспособљености
или стручне спреме дипломираног дефектолога; 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 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, нау-

ке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3.
оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са
сметњама у развоју и инвалидитетом, односно оригинал
или оверену фотокопију уверења о поседовању стручне
дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
дипломе, односно уверења о поседовању стручне спреме
дипломираног дефектолога; 4. оригинал или оверену фотокопију потврде о петогодишњем радном искуству у струци стеченом после специјалистичког, односно мајсторског
испита; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења из
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 6.
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 7. оверену фотокопију дипломе или
уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе – за доказ
о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар
и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај”
Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем
поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и
адресу за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу
задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и административне послове – административни радник.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају
конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико канидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао, те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима које се када постане коначно оглашава на
званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор
у заказаном термину, сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс, те ће комисија његову пријаву одбацити.
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ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник практичне наставе у посебним
условима, у подручју рада Текстилство и
кожарство
са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос: 1. да
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и
чланом 141 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1) које је стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 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 уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета,
2) које је стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) које је
стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или лице које је стекло
више образовање; 4) завршавањем одговарајућег средњег
образовања и полагањем специјалистичког, односно мајсторског испита и које има петогодишње радно искуство у
струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита; 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. држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно место наставник практичне наставе у посебним условима - у подручју рада
Текстилство и кожарство: кандидат треба да испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 7 тачка 8 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама за ученике лако ментално ометене у
развоју („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 1/95,
24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и 14/20), односно да је: 1. дипломирани дефектолог; 2. олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада текстилство и
кожарство; 3. дипломирани инжењер технологије текстила; 4. дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; 5. инжењер технологије, смер производња обуће;
6. инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; 7.
инжењер технологије текстила; 8. дипломирани инжењер
технологије, одсек текстилно инжењерство; 9. дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или
текстилни; 10. дипломирани текстилни инжењер за дизајн
и пројектовање текстила и одеће; 11. дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске
струке, односно дипломирани инжењер за текстилно
инжењерство - текстилно-машинска струка, дипломирани
инжењер текстилно-машинске струке; 12. текстилни
инжењер за одевну технологију; 13. инжењер технологије
за текстилну конфекцију; 14. текстилни инжењер, смерови
конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; 15. текстилни инжењер, моделар конструктор; 16. инжењер технологије за производњу кожне
галантерије; 17. инжењер технологије за обраду и прераду
коже и крзна, смер производња обуће; 18. инжењер за
индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; 19.
инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група
производња обуће; 20. инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; 21. инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције; 22. инжењер технологије, смер производња кожне галантерије; 23.
инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна,
смер производња кожне галантерије и конфекције; 24.
инжењер за индустрију кожне галантерије; 25. инжењер
технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња
коже и крзна; 26. инжењер технологије за производњу
кожне конфекције; 27. лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образов-
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ни профил у подручју рада текстилство и кожарство.
Наставници практичне наставе, поред стручне спреме
предвиђене у тч. 2 - 26. ове тачке морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога. 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.
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању (Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до
16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста
образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено у
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3.
Закона о основама система образовања и васпитања)); 3.
оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са
сметњама у развоју и инвалидитетом, односно оригинал
или оверену фотокопију уверења о поседовању стручне
дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
дипломе односно уверења о поседовању стручне спреме
дипломираног дефектолога-уколико није дипломирани
дефектолог; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења
из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова;
5. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 6. оверену фотокопију дипломе или
уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе – за доказ
о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и
важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених
у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај”
Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем
поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс
кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу
задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске
и административне послове – административни радник.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају
конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао, те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе са
одељењским старешинством у посебним
условима, у подручју рада Машинство
и обрада метала – предмета Основе
машинства са 10% радног времена,
предмета Технологија рада са 40%
радног времена и предмета Материјали
и обрада метала са 20% радног времена
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос: 1.
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и
чланом 141 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1) које је стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 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 уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) које је стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) које
је стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или лице које је стекло
више образовање; 4) завршавањем одговарајућег средњег
образовања и полагањем специјалистичког, односно мајсторског испита и које има петогодишње радно искуство у
струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита; 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 којем остварује
образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно место
наставник предметне наставе са одељењским старешинством у посебним условима – у подручју рада Машинство
и обрада метала – предмета Основе машинства, предмета
Технологија рада и предмета Материјали и обрада метала:
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и
врсте образовања који су прописани чланом 5. тч. 2, 4, 5
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за
ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и
14/20), односно да је:
За предмет Основе машинства: 1. дипломирани инжењер
машинства; 2. професор машинства. 3. дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада Машинство и обрада метала. Наставници, поред стручне спреме
предвиђене у тачкама 1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога.
За предмет Материјали и обрада метала: 1. дипломирани инжењер технологије – група неорганско-технолошка;
2. дипломирани инжењер машинства; 3. професор машинства; 4. дипломирани инжењер металургије. 5. дипломирани
дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада
машинство и обрада метала. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тачкама 1 до 4 морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
За предмет Технологија рада: 1. дипломирани инжењер
машинства; 2. инжењер машинства; 3. професор машинства
дипломирани дефектолог; 4. дипломирани педагог општетехничког образовања; 5. дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада Машинство и обрада
метала. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тачкама 1 до 4 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
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Наставник практичне наставе са
одељењским старешинством у посебним
условима, у подручју рада Машинство и
обрада метала
са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Додатни услови за радно место наставник
практичне наставе са одељењским старешинством у
посебним условима – у подручју рада Машинство и обрада метала: кандидат треба да испуњава услове у погледу
степена и врсте образовања који су прописани чланом 5.
тачка 6. Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за ученике лако ментално ометене у развоју
(“Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04,
10/09, 2/12, 11/16 и 14/20), односно да је: 1. дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике машинства и обраде метала; 2. дипломирани инжењер машинства; 3. професор машинства; 4.
инжењер машинства; 5. дипломирани педагог општег
образовања; 6. виши стручни радник металске струке; 7.
наставник практичне наставе металске струке; 8. наставник општетехничког образовања; 9. лемилац, бравар,
лимар, ауто-лимар, ковач, пресер, заваривач и аутомеханичар, са положеним специјалистичким испитом.
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч. 2 до
8 морају имати стечено и најмање средње образовање
за одговарајући образовни профил. Наставници практичне наставе, поред предвиђене стручне спреме морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога. 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. оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању (Кандидат који је стекао одговарајуће високо
образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској,
а врста образовања не одговара врсти образовања која
је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног
школства, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања)); 3. оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са
сметњама у развоју и инвалидитетом, односно оригинал
или оверену фотокопију уверења о поседовању стручне
дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
дипломе, односно уверења о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога, уколико није дипломирани дефектолог; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 6 оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој
или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно
оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос на оглашено радно место, кандидати достављају
на адресу: Основна и средња школа „9. мај” Зрењанин,
Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште
или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији Националне
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службе за запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс
кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и
адресу за пријем поште. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року
од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници
Министарства надлежног за послове просвете. Уколико
кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе са
одељењским старешинством у посебним
условима, у средњем образовању и
васпитању – предмета Математика
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос: 1.
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања:
1) које је стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, 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
уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, 2) које је стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 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. Додатни услови за радно место наставник предметне наставе са одељењским старешинством у посебним
условима-у средњем образовању и васпитању –предмета математика: кандидат треба да испуњава услове у
погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 2. тачка 9. Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и 14/20), односно да је: 1.
професор математике; 2. дипломирани математичар; 3.
дипломирани дефектолог са завршеном вишом педагошком школом, група математика; 4. дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике наставе математике. 5. дипломирани дефектолог
са завршеном вишом педагошком школом - група математика. Наставници, поред стручне спреме предвиђене
у тч. 1. и 2. морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. 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. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању (Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској,
а врста образовања не одговара врсти образовања која
је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног
школства, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања)); 3. оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са
сметњама у развоју и инвалидитетом, односно оригинал
или оверену фотокопију уверења о поседовању стручне
дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
дипломе, односно уверења о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога, уколико није дипломирани дефектолог; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 6. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој
или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно
оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос на оглашено радно место, кандидати достављају
на адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин,
Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште
или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс
кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и
адресу за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за правне,
кадровске и административне послове – административни радник. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. У року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року
од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници
Министарства надлежног за послове просвете. Уколико
кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.
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ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог – наставник у комбинованом
одељењу од четири разреда у посебним
условима, разредна настава у првом
образовном циклусу, са одељењским
старешинством
са 85% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са 140
Закона о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, 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 уз претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно
место дефектолог-наставник у комбинованом одељењу
од четири разреда у посебним условима – разредна
настава у првом образовном циклусу, са одељењским
старешинством. Кандидат треба да испуњава услове у
погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 3 и чланом 4 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и
инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1. професор,
односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју; 2. дипломирани дефектолог
– олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју; 5. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 6. дипломирани
дефектолог – сурдоаудиолог; 7. дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 8. наставник дефектолог одсека (групе или
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 9. мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација глувих и наглувих особа; 10. дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа;
11. мастер дефектолог, који је на основним односно
мастер академским студијама завршио модул сметње и
поремећаји слуха, 12. професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са децом оштећеног вида; 13. дипломирани дефектолог – тифлолог; 14. мастер дефектолог,
који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са оштећењем вида; 15. дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са оштећењем вида; 16. мастер
дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји вида; 17. професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима; 18.
мастер дефектолог, који је на основним академским
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студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 19. дипломирани дефектолог – мастер, који
је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са моторичким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који је на основним, односно мастер академским
студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји; 21. дипломирани дефектолог – мастер који је на
основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање; 22. мастер дефектолог, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; 23. дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног
едукатора; 24. професор разредне наставе; 25. професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; 26. професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 27.
мастер учитељ; 28. дипломирани учитељ – мастер; 29.
професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу. 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. оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању; (Кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27.
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006.
године или у Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања).
Када је образовање стечено у систему војног школства,
кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања)); 3.
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној средњој, вишој или високој
стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад, за радно место
дефектолог – наставник у посебним условима – корективно-стимулативне вежбе – вежбе реедукације психомоторике; 6. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању на српском
језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, за радно место
дефектолог – наставник у комбинованом одељењу од
четири разреда у посебним условима, са одељењским
старешинством (разредна настава). Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно
оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос на оглашено радно место, кандидати достављају
на адресу: Основна и средња школа „9. мај” Зрењанин,
Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште
или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за пријем поште. За давање обавештења
о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове – административни радник. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139

Закона о основама система образовања и васпитања, у
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су изабрани
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат
не дође на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за послове
просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог – наставник са одељењским
старешинством у посебним условима,
разредна настава у другом образовном
циклусу
са 65% радног времена
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос: 1.
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања које
је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 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 уз претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 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. Додатни услови за радно место дефектолог – наставник са
одељењским старешинством у посебним условима – разредна настава у другом образовном циклусу. Кандидат
треба да испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања који су прописани чланом 3. Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1.
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом ментално ометеном у развоју; 2. дипломирани
дефектолог – олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломирани
дефектолог – мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју; 5. професор, односно дипломирани дефектолог
за рад са децом оштећеног слуха; 6. дипломирани дефектолог – сурдоаудиолог; 7. дипломирани дефектолог
одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног
слуха; 8. наставник дефектолог одсека (групе или смера)
за рад са лицима оштећеног слуха; 9. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио

27.01.2021. | Број 918 |

35

Наука и образовање
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; 10. дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; 11. мастер дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји слуха, 12.
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом оштећеног вида; 13. дипломирани дефектолог –
тифлолог; 14. мастер дефектолог, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем
вида; 15. дипломирани дефектолог – мастер, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
оштећењем вида; 16. мастер дефектолог, који је на
основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји вида; 17. професор,
односно дипломирани дефектолог за рад са телесно
инвалидним лицима; 18. мастер дефектолог, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
моторичким поремећајима; 19. дипломирани дефектолог
- мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 20. мастер
дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул моторичке сметње и
поремећаји; 21. дипломирани дефектолог - мастер који
је на основним академским студијама завршио смер
инклузивно образовање; 22. мастер дефектолог, који је
на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора; 23. дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног
едукатора. 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. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; (Кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању првог степена. Када је образовање
стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у систему војног школства, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања). -Када је образовање
стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања)); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању на српском језику или оверену
фотокопију потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе, за доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријавни формулар и
важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова
за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа
„9. мај” Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у просторијама школе, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе
контакт телефон и адресу за пријем поште. За давање
обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић,
референт за правне, кадровске и административне
послове – административни радник. Комисија утврђује
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испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима
које се када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за послове
просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

образовања и васпитања; 11. оквирни план рада за време мандата; 12. доказ о знању српског језика, само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику; 13. оверену фотокопију извештаја о раду стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико га кандидат поседује; 14.
кандидату којем се понавља мандат је потребан документ/извештај о резултату стручно-педгошког надзора
установе и оцена спољњег вредновања у његовом мандату, уколико није вршен надзор за то време потребно
је доставити потврду Школске управе о томе; 15. оверен
препис или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за директора школе. Уколико је кандидат у фази
обуке, потребно је да достави пријавни формулар за обуку. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично или на адресу: ОШ
„2. октобар“, Марка Орешковића 48, 23000 Зрењанин,
са назнаком „Конкурс за директора“. Контакт телефон
секретара школе: 023/542-058.

ОШ „2. ОКТОБАР“
23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Према одредбама чланова 122, 139 и 140 ст.
1 и ст. 2 Закона о основама образовања и васпитања
и Правилника о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 108/2015), директор установе може да буде лице
које испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе, за
педагога и психолога, стечено 1а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, под условом да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 1б на основним студијама у трајању од 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. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад у установи; 6. дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7
обуку и положен испит за директора установе (представља одложни услов за избор и обављање дужности
директора), изабрани кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност; 8 најмање осам година
рада у установи након стеченог одговарајућег образовања на пословима образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс са биографским подацима, кандидати треба
да приложе следећу документацију: 1. диплому/оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; 2. уверење основног суда да није подигнута оптужница или покренута истрага, 3. уверење привредног суда да није осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности, 4. уверење из казнене евиденције од МУП-а, 5. уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) не старије од 6 месеци; 6. оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 7.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија), 8. доказ о психичој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду; 9. биографију са кратким прегледом радног искуства; 10. потврду о радном искуству у области

Посао се не чека, посао се тражи
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

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

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

