Национална служба за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 919 / 03.02.2021.

454 слободна радна места

Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Здравство и социјална заштита
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Култура и информисање
Наука и образовање

3
7
8
16
16
16
17
17

Oпшти услови огласа/конкурса
Oпшти услови огласа/конкурса
Вашупријаву
пријавуна
наоглас/конкурс,
оглас/конкурс,са
саправноваљаним
правноваљанимдоказима
доказимаооиспуњавању
испуњавањууслова
условаза
заобављање
обављање
Вашу
наведенихпослова,
послова,упутите
упутитена
наадресу
адресупослодавца,
послодавца,ууроку
рокуод
одосам
осамдана
данаод
оддана
данаобјављивања
објављивањаогласа/
огласа/
наведених
конкурса,
осим
ако
није
наведен
други
рок.
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Акоууогласу/конкурсу
огласу/конкурсуније
ниједругачије
другачијенаведено,
наведено,треба
требаподразумевати
подразумеватиследеће:
следеће:
Ако
радниоднос
односсе
сезаснива
заснивана
нанеодређено
неодређеновреме,
време,са
сапуним
пунимрадним
раднимвременом;
временом;
--радни
пробнирад,
рад,пол,
пол,године
годинеживота,
живота,ван
ваноних
онихкоје
којесу
супрописане
прописанезаконом,
законом,школски
школскиуспех
успехиисл.
сл.
--пробни
нису
неопходни
или
елиминаторни
услови;
нису неопходни или елиминаторни услови;
--провера
проверарадних
раднихспособности
способностиније
нијепредвиђена.
предвиђена.
Сви
који
сусу
употребљени
у мушком
роду,
односе се
Свиизрази,
изрази,појмови,
појмови,именице,
именице,придеви
придевии иглаголи
глаголиу огласима,
у огласима,
који
употребљени
у мушком
роду,
односе
се без дискриминације
на особе
женског
пола (осим
и обрнуто
без
дискриминације
и на особе иженског
пола
и обрнуто
уколико специфичним захтевима посла није
(осим уколико
специфичним захтевима посла није другачије прописано).
другачије
прописано).

Какооглас
да предате
оглас радна
за слободна
Како да предате
за слободна
места радна места
Оглашавањеуупубликацији
публикацији„Послови“
„Послови”јејебесплатно.
бесплатно.Текст
Текстогласа
огласаза
заслободна
слободнарадна
раднаместа
местаможете
можетепредати
предати
Оглашавање
најближојфилијали/служби
филијали/службиНационалне
Националнеслужбе
службеза
зазапошљавање.
запошљавање.
уунајближој

Бесплатнапубликација
публикацијаоозапошљавању
запошљавању
Бесплатна
Број880
919- •881
3. фебруар
2021. године
Број
• 06. мај 2020.

Издавач: Национална
служба
за запошљавање,
Зоран Мартиновић
Издавач:
Национална
служба за Директор:
запошљавање
Директор:
Зоран Мартиновић
Редакција: Катарина
Јовичин, Ђурђица
Сучевић, Немања Новаковић,
Редакција:
Катарина Јовичин,
Новаковић,Тамара Сарић
Јелена Бајевић,
Славица Даниловић
ОдсекНемања
за издаваштво:
Даниловић
Огласи: Марина Миловановић,Славица
marina.milovanovic@nsz.gov.rs,
тел. 011/2929-302
Одсек за издаваштво: Тамара Сарић
Бранка Тарбук,
novine@nsz.gov.rs
Огласи:Лектор:
Марина Миловановић,
marina.milovanovic@nsz.gov.rs
Драгица Поповић
Дизајн
и припрема
штампу:
Бранка за
Тарбук,
novine@nsz.gov.rs
Лектор:
Штампа:„Службени
„Службени гласник„
гласник” ISSN
Штампа:
ISSN 1451-4757
1451-4757
Оглашавањеуупубликацији
публикацији „Послови„
„Послови” је
Оглашавање
јебесплатно.
бесплатно.
Текст
можетепредати
предати
Текстогласа
огласаза
заслободна
слободна радна
радна места можете
најближојфилијали/служби
филијали/служби НСЗ.
уунајближој
НСЗ.

Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54
став 1 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11
став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за
управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj:
Министарство финансија, Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник министра – руководилац
Сектора за дигитализацију
у области финансија
у Министарству финансија
положај у трећој групи
Опис послова: Руководи, планира, организује
и координира рад Сектора, даје стручна упутства за рад државних службеника у Сектору
којим руководи; распоређује послове на уже
унутрашње јединице и непосредне извршиоце;
учествује у раду радних тела Владе и Народне
Скупштине; сарађује са министарствима, службама Владе и Народне Скупштине, правосудним
органима и другим органима државне управе;
обавља и друге послове које одреди министар.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области о оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или на специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година радног искуства
у струци или седам година радног искуства у
струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места; држављанство Републике Србије; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару;
- Посебне функционалне компетенције и
то:
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* Посебне функционалне компетенције за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција
за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провера
ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција
за област рада информатички послови
(базе података) – провера ће се вршити путем
усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
3. Посебне функционалне компетенције
за радно место - прописи из надлежности и организације органа (Правилник о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија, Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године) – провера ће се
вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције
за радно место – прописи из делокруга
радног места (Закон о информационој безбедности) – провера ће се вршити путем усмене
симулације.
- Понашајне компетенције (управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се вршити путем
психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје пет година, а место рада
је Београд, Кнеза Милоша 20.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када је конкурс оглашен у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на
конкурс садржи: податке о конкурсу, личне
податке, адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа, податак о знању рада на
рачунару, додатне едукације, радно искуство,
посебне услове, посебне изјаве од значаја за
учешће у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или
у штампаној верзији на писарници Службе за
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве 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 три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су:
писани доказ о знању рада на рачунару.

Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „дигитална
писменост“, сем уколико комисија одлучи да се
приложени доказ не може прихватити као доказ
којим се кандидат ослобађа од провере опште
компетенције „Дигитална писменост“.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: уверењe о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних
дана од дана пријема обавештења, доставе
остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који не доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за
управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни
испит, дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе
у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном
државном стручном испиту у року од 20 дана
од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз
исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“,
бр. 18/2016) 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.
Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу
пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављан03.02.2021. | Број 919 |
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ству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима, односно уверење
о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2, са назнаком: „За јавни конкурс – попуњавање положаја (навести назив положаја за који
се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова:
Ивана Ђуровић, тел. 011/313-09-01, Служба за
управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства финансија, на интернет презентацији и oгласној табли
Службе за управљање кадровима, на порталу
е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се
извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је
предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ
35250 Параћин, Мајора Марка 1
тел. 035/563-401 лок. 109

1) Судијски помоћник – виши
судијски сарадник са звањем
самостални саветник
Опис послова: помаже судији у раду, проучава
правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских
одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и
друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под надзором и упутствима судије
друге стручне послове, као и друге послове по
налогу председника суда.
УСЛОВИ: завршен правни факултет, односно
стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године или на специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, најмање две године радног
искуства у струци након положеног правосудног
испита и потребне компетенције за ово радно
место.
Стручне оспособљености знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање
прописа кома се уређује организација и рад
судова, познавање материјалних и процесних
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закона који се примењују у поступцима пред
Основним судом у Параћину – провераваће се
усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима, вештина комуникације, логичког и
аналитичког резоновања и елоквенције – провераваће се усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима. Проверу стручне оспособљености, знања и вештина које се оцењују
у изборном поступку потребних за обављање
послова на радном месту које се попуњава, Конкурсна комисија извршиће и увидом у
податке из пријаве на конкурс и доказе приложене уз пријаву.

2) Записничар, звање референт
Опис послова: по годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији или судијском
сараднику код кога је распоређен, куца записнике на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и повратнице и обавља послове по диктату, користи систем „Либра”, сачињава списак
предмета за рочишта и истиче на огласну
таблу, доставља извештај са суђења судској
управи уз евиденцију начина решавања предмета, води рачуна о уредности списа, попуњава
обрасце, решења о кажњавању сведока, наредбе за привођење, решења о исплати трошкова
сведоцима, вештацима и судијама поротницима, попуњава статистичке листове и поступа по
наредби судије, по потреби дежура са судијом
ради увиђаја, обавља и друге послове по налогу секретара суда, судије или председника суда.
УСЛОВИ: 4. степен стручне спреме друштвеног смера, најмање 2 године радног искуства
у струци, положен испит за дактилографа I
класе, познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање
одредби Судског пословника које се односе на
рад записничара – провераваће се усмено, на
основу обављеног разговора са кандидатима,
познавање рада на рачунару – провераваће се
увидом у доказ о познавању рада на рачунару
или практичним радом на рачунару, вештина
комуникације, логичког и аналитичког резоновања и елоквенције – провераваће се усмено,
на основу обављеног разговора са кандидатима. Проверу стручне оспособљености, знања
и вештина које се оцењују у изборном поступку потребних за обављање послова на радном
месту које се попуњава, Конкурсна комисија
извршиће и увидом у податке из пријаве на
конкурс и доказа приложене уз пријаву.
ОСТАЛО: Општи услови за рад на свим радним местима: да је учесник конкурса пунолетан
држављанин Републике Србије, да има општу
здравствену способност, да учеснику конкурса
није раније престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа, да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Садржина пријаве за конкурс: Пријава на
конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, имејл-адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс. У пријави могу бити наведени и подаци
о евентуалном стручном усавршавању и посеб-

ним областима знања. Пријава за конкурс мора
бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу за конкурс: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, диплома о стручној спреми, исправе
којима се доказује радно искуство (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство),
фотокопија радне књижице издате закључно са 31.12.2015. године (уколико је кандидат
поседује), уверење о положеном правосудном
испиту (за радно место под број 1); уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (за радно место под бројем
2), доказ потврду, уверење о положеном испиту
за дактилографа – сертификат или други доказ
о познавању рада на рачунару (за радно место
под бројем 2), уверење о општој здравственој
способности за рад, доказ – потврда; решење
да кандидату раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа издата од стране државних органа у којима је учесник јавног конкурса био у радном односу; уверење да кандидат
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци (издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, не
старије од шест месеци). Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару
подлеже практичној провери вештине рада на
рачунару. Сви докази прилажу се у оригиналу
или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општина у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова односно општинским управама, као и поверени посао). Фотокопија радне
књижице не мора бити оверена. Сви докази
прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на
српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Основни суд у Параћину, Мајора
Марка 1, 35250 Параћин, са назнаком „За јавни
конкурс – попуњавање извршилачког радног
места (навести радно место за које се подноси
пријава)“.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или овереној фотокопији, биће
одбачене закључком Конкурсне комисије. Овај
оглас се објављује на интернет страници Основног суда у Параћину, на огласној табли суда
и у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.

НОВИ ПА ЗАР
ОПШТИНСКА УПРАВА ТУТИН

Зграда Бизнис центра бб
36320 Тутин, Трг Шемсудина Кучевића
тел. 020/811-830

Послови утврђивања породиљских
права и права на родитељски и
дечији додатак, звање саветник

Служба за дечију заштиту у Одељењу
за општу управу, друштвене делатности
и заједничке послове
Опис послова: води првостепени управни
поступак и израђује првостепене управне акте
о праву на родитељски додатак, праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета и одсуства
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Администрација и управа

ради посебне неге детета и права на накнаду
трошкова боравка у предшколској установи
за децу без родитељског старања и за децу
ометену у развоју и права на дечији додатак;
припрема одговоре по жалбама за потребе
другостепеног органа; прикупља чињенице и доказе релевантне за израду и вођење
поступка; врши електронску обраду података
по посебном програму утврђеном од стране
надлежног министарства за остваривање права
на родитељски додатак; за остваривање права на дечији додатак врши електронску обраду
података по посебном програму утврђеном од
стране надлежног министарства; обавља послове у вези са вођењем евиденције предмета из
области управног поступка; води одговарајуће
евиденције о оствареним правима; даје обавештења и информације странкама. Обавља и
друге послове по налогу руководиоца Одељења
и начелника Општинске управе.

лене; води евиденцију корисника код којих је
извршена рефундација средстава и корисника
код којих је извршена исплата права. Обавља и
друге послове по налогу руководиоца Одељења
и начелника Општинске управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука (правне и 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 три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и Интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном
поступку („Сл. гл. РС“, бр. 18/2016 и 95/2018
– аутентично тумачење), Закон о финансијској
подршци породици са децом („Сл. гласник РС“,
бр. 113/2017 и 50/2018) и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и локалним
самоуправама („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016,
113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон,
95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон и
157/2020 – др. закон) – усмена провера; познавање рада на рачунару – провера практичним
радом на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном
поступку („Сл. гл. РС“, бр. 18/2016 и 95/2018
- аутентично тумачење) Закон о финансијској
подршци породици са децом (“Сл. гласник РС”,
бр. 113/2017 и 50/2018) и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и локалним
самоуправама (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016,
113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон,
95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон и
157/2020 - др. закон) – усмена провера; познавање рада на рачунару – провера практичним
радом на рачунару (МС Оффице).

Послови месне канцеларије –
заменик матичара, звање сарадник

Финансијско-рачуноводствени
послови у области породиљских
права, звање саветник

Служба за дечију заштиту у Одељењу за
општу управу, друштвене делатности и
заједничке послове
Опис послова: обавља административне и техничке послове преузимања службене поште са
поштанског фаха, као и пријема аката и поднесака за експедовање из надлежности органа
општине; евидентира приспелу пошту у одговарајуће књиге примљене поште; распоређује
и доставља акта, предмете, рачуне, службене
листове и публикације у рад органима општине; води одговарајуће књиге за експедовање
службене поште и врши друге послове, у складу са прописима о канцеларијском пословању;
обавља финансијско-рачуноводствене послове везане за исплату накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства ради неге
детета и одсуства ради посебне неге детета;
врши пријем и оверу спискова за исплату накнада зараде за запослене код послодавца, као
и пратеће документације која се доставља уз
исплатне спискове; проверава исправност обрачуна накнаде зараде, пореза и доприноса, као и
укупан износ за рефундацију средстава послодавцима; ради комплетан обрачун и исплату
накнаде зараде за породиље које самостално
обављају делатност које немају друге запосБесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука (правне и 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 три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и Интернет).

Одсек за општу управу и заједничке
послове у Одељењу за општу управу,
друштвене делатности и заједничке
послове

Опис послова: обавља административне и
техничке послове вођења матичних књига,
закључења брака, издавања извода из матичних књига и уверења; вођење евиденција о
држављанству и издавање уверења о тим чињеницама; обавља послове пријемне канцеларије
и ажурирање бирачког списка на подручју месне канцеларије; састављање смртовница; административни и стручно-оперативни, финансијско-материјални и канцеларијски послови
за потребе органа месне заједнице; обавља
административне и организационе послове у
вези са: одржавањем зборова грађана, седница органа месне заједнице, изјашњавањем
грађана на референдуму или другом облику
личног изјашњавања грађана, увођењем самодоприноса, изборима за органе месне заједнице, изборима за одборнике, народне посланике
и друге изборе, пружањем техничке помоћи у
хуманитарним и другим акцијама, информисањем странака и пружањем стручне помоћи
странкама при састављању поднесака којим се
оне обраћају органима општине. Обавља послове из области инспекцијског надзора комуналне, грађевинске, саобраћајне и еколошке контроле у месним центрима, прецизније излазе
на терен, евидентирају неправилности, записнички констатују чињенично стање на терену
и исте достављају надлежном инспектору на
даљи поступак. За свој рад су одговорни руководиоцима Одељења за општу управу друштвене делатности и заједничке послове, Одељења
за инспекцијске послове и начелнику Општинске управе. Обавља и друге послове по налогу
руководиоца Одељења и начелника Општинске
управе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука (правне и

економске науке) на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен
државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци, положен посебан
испит за матичара, овлашћење за обављање
послова матичара, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном
поступку („Сл. гл. РС“, бр, 18/2016 и 95/2018 –
аутентично тумачење), Закона о матичним књигама („Сл. гласник РС“, бр. 20/2009, 145/2014 и
47/2018), Породични закон („Сл. гласник РС“,
бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015) и
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и локалним самоуправама („Сл. гласник РС“,
бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др.
закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон
и 157/2020 – др. закон) – усмена провера;
познавање рада на рачунару – провера практичним радом на рачунару (MS Office).

Послови управљања људским
ресурсима, звање саветник

Служба за управљање људским
ресурсима у Одељењу за општу управу,
друштвене делатности и заједничке
послове
Опис послова: врши анализу описа послова и
радних места у органима општине и њихово
правилно разврставање у звања; припрема
нацрт правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места; врши планирање и развој кадрова у органима општине;
обавља стручне послове у вези са планирањем
организационих промена у органима општине;
припрема предлог Кадровског плана и праћење
његовог спровођења у органима; врши припрему и спровођење програма стручног оспособљавања у јединицама локалне самоуправе;
припрему и спровођење програма обуке у складу са овим законом; вредновање спроведених
програма стручног усавршавања; утврђивање
потреба за стручним усавршавањем запослених и додатним образовањем службеника;
анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника; остале послове од значаја за
каријерни развој службеника. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и
начелника општинске управе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне 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 три године радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару (MS Office пакет и Интернет).
Стручне оспособљености, знање и
вештине које се проверавају у изборном
поступку: познавање Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и локалним самоуправама („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017,
95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др.
закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020 – др.
закон), Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење), Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014
– др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
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Администрација и управа

са за попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и локалним самоуправама („Сл.
гласник РС“, бр. 95/2016), Уредбе о оцењивању
службеника („Сл. гласник РС“, бр. 2/2019) и
Закона о општем управном поступку („Сл. гл.
РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) – усмена провера; познавање рада на
рачунару – провера практичним радом на рачунару (MS Office).

Програмер и ИТ администратор,
звање саветник

Служба за информационе технологије
и ГИС системе у Одељењу за општу
управу, друштвене делатности и
заједничке послове
Опис послова: ствара услове и омогућава повезивање са базом података јединственог информационог система; стара се о
благовременом и ажурном уносу података;
обавља послове дијагностичара у случајевима техничких кварова рачунара и рачунарске
опреме; пружа стручну помоћ корисницима;
обавља обуку за кориснике; припрема анализе, извештаје и информације у области рада
јединственог информационог система; учествује у изради информатичких подсистема на
бази усвојених планова развоја; програмира
апликативна решења у објектно-оријентисаним
програмским језицима; ради на примени новоуведених информатичких модула и пружање
потребне подршке непосредним корисницима;
стара се о обезбеђивању функционалног стања
информационих подсистема; обавља стручне послове одржавања и отклањања грешака
у функционисању програма. Обавља и друге
послове по налогу руководиоца Одељења и
начелника Општинске управе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука 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 три године радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару (MS Office пакет и Интернет).
Стручне оспособљености, знање и
вештине које се проверавају у изборном
поступку: познавање Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и локалним самоуправама („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017,
95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др.
закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020 – др.
закон) – усмена провера; провера знања у вези
са компјутерским мрежама, провера знања програмских језика, провера знања у одржавању
системског и апликативног софтвера, као и одржавање хардвера на рачунарима, уређивање
веб-презентације и проверавање знања рада
на порталу е-Управа.

Службеник за јавне набавке, звање
саветник
Служба за јавне набавке у Одељењу за
буџет и финансије

Опис послова: учествује у припреми плана
јавних набавки и његовом усаглашавању са
финансијским планом, односно одобреним расположивим апропријацијама; обавља послове
спровођења поступака јавних набавки; припрема одлуке о покретању поступка јавних
набавки; предлаже критеријуме за избор најповољније понуде; учествује у припреми модела
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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; објављује
обавештења о додели уговора о јавним набавкама на порталу јавних набавки; 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; припрема
извештаје о спроведеним поступцима; комплетира финансијску документацију и доставља је
извршиоцу на нормативно-правним пословима
у области припреме и извршења буџета; води
евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације; у поступцима јавних
набавки обавља све административно-техничке
послове за комисију. Подноси извештај о раду
на захтев руководиоца Одељења. Обавља и
друге послове по налогу руководиоца Одељења
и начелника Општинске управе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање (из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука из научне области правне и економске
науке) на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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 три године радног искуства у струци,
лиценца за јавне набавке, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и Интернет).
Стручне оспособљености, знање и
вештине које се проверавају у изборном
поступку: познавање Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019), Закона
о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“,
бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89,
„Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“, бр.
1/2003 – Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр.
18/2020), Закона о општем управном поступку
(„Сл. гл. РС“, бр, 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 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), Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020)
и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и локалним самоуправама („Сл. гласник
РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017
– др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др.
закон и 157/2020 – др. закон) – усмена провера; познавање рада на рачунару – провера
практичним радом на рачунару (MS Office).
III Место рада: Општинска управа Тутин,
Зграда Бизнис центра бб, Трг Шемсудина Кучевића, Тутин.
IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Општинска управа Тутин, у Тутину, Трг Шемсудина Кучевића, Зграда Бизнис центра бб – Писарница ОУ Тутин, са назнаком „За јавни конкурс за
пријем службеника на неодређено време”.
V Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Мирза Фетаховић, тел. 020/811-830

радним данима (понедељак – петак), од 10 до
12 часова.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у листу „Послови“.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: пријава са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству (пријава садржи назив и број радног места за које учесник
јавног конкурса подноси пријаву, име и презиме, датум и место рођења, адресу становања,
број телефона, податке о образовању, својеручни потпис); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; уверење МУП-а да учесник у јавном
конкурсу није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест
месеци; оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у којем периоду је стечено радно
искуство). У случају да учесник конкурса има
положен стручни испит за рад у државним
органима прилаже оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима. За учеснике
јавног конкурса који су били у радном односу
у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе,
поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им 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 у фотокопији која је овјерена у општини, суду или код
јавног бележника.
VIII Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на
неодређено време.
IX Сходно одредби члана 102 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, оглас о јавном конкурсу
садржи податке о радним местима преузете из
Правилника о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и
посебним организацијама општине Тутин („Сл.
лист Општине Тутин”, број 18/2020).
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 тражени докази у
оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду или од стране јавног бележника биће
одбачене. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране начелника
Општинске управе. Овај оглас објављује се на
веб-страници www.tutin.rs, на огласној табли
Општинске управе Тутин, а у листу „Послови”
објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је
објављен оглас. 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.

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

Трговина и услуге

Трговина и услуге
ENEX EXPORT-IMPORT DOO
Лештане, Кружни пут 42
тел. 011/8036-234
e-mail: enex93@gmail.com

Књиговођа

KIT COMMERCE
Чукарица, Трговачка 7/2
РЈ Лештане
тел. 062/800-5697
e mail: posao@kitcommerce.rs

Магационер
4 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме.

УСЛОВИ: IV, VI, VII/1 степен стручне спреме,
знање рада на рачунару, радно искуство минимум 6 месеци.

Возач – достављач

Радник у производњи обуће

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме,
возачка дозвола Б категорије, радно искуство
минимум 12 месеци.

УСЛОВИ: основна школа.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД
36310 Сјеница

Саветник за продају животних
осигурања
на одређено време уз могућност
сталног радног ангажовања

Опис посла: продаја животног осигурања и
финансијско саветовање о најбољој понуди
у складу са потребама клијената, заступање
друштва са професионалним приступом у комуникацији и давању информација, давање предлога и идеја за унапређења на свим пољима
рада, очувања тимског рада и позитивне радне
атмосвере.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме било
ког усмерења, пожељно познавање рада
на рачунару, возачка дозвола Б категорије,
претходно радно искуство није потребно.
Нудимо: флексибилно радно време, тренинге, обуке и могућност свакодневног стицања
нових знања и вештина, позитивно радно
окружење и могућност личног и професионалног развоја.

„ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“ АДО
11070 Нови Београд,
Милутина Миланковића 7а
e-mail: dragana.miloradovic@triglav.rs

Продавац осигурања

на одређено време од 3 месеца, место
рада: Вршац, Пландиште и Бела Црква
5 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без
обзира на врсту квалификације; пожељно
познавање рада на рачунару, основни ниво MS
Office пакета; комуникативна особа, проактивно
и продајно оријентисана; теренски рад. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије послати на горенаведену имејл-адресу.

„АГРОИЗВОР“ ДОО
Гроцка, Булевар ослобођења 7
тел. 065/3144-433
e-mail: agrpoizvor@yahoo.com

Продавац

у пољопривредној апотеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни техничар или продавац; знање рада на
рачунару – основни ниво, возачка дозвола Б
категорије.
Бесплатна публикација о запошљавању

2 извршиоца

KODŽIĆ FASHION
Врачар, Кнеза Милоша 9
РЈ Врчин

Шивач

5 извршилаца
УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме.

Моделар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Радник у производњи
4 извршиоца

УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме.

„ЛУКА-ТЕРМ“ ДОО
11271 Сурчин, Војвођанска 372П
тел. 011/2260-055
e-mail: luka.term@sezampro.rs

Пословни секретар –
административни радник
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања, познавање рада на рачунару. Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана
од дана објављивања.

СЊЕЖАНА ДАБОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК
КРОЈАЧКА РАДЊА „НБ“
Земун, Цара Душана 212

Шивач текстила
5 извршилаца

УСЛОВИ: шивач текстила, мајица и дуксева.
Контакт телефон: 063/812-62-63, Сњежана
Дабовић.

GRANDE ADRIATIC FOOD DOO
Возач достављач
8 извршилаца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б и Ц категорије,
ниво квалификације III. Контакт телефон:
064/642-7683, Сања Анђелковић.

LUSS TEXTILE
ДОО ДРАГАНИЋИ

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

Шивач

обука на захтев послодавца
120 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на квалификације, пожељно искуство у шивењу.
Врста запослења: Послодавац ће конкурисати за програм обуке за познатог послодавца.
Најуспешнији полазници који успешно заврше
обуку заснивају радни однос. Могу конкурисати кандидати из Краљева, посебно Лепосавића,
Рашке и Новог Пазара.
Кандидати који успешно прођу процес обуке
и добију запослење, први уговор заснивају на
одређено време (3 месеца). Пред истек првог
уговора врши се евалуација радника и у зависности од резултата уговор се продужава на још
3 месеца. Процес се наставља док радници који
су остварили одличне перформансе добијају
уговор на неодређено време.
ОСТАЛО: место рада: Драганићи. Обезбеђен
превоз. Трајање конкурса: 28.02.2021. године.
Лице за контакт: Сара Луковић.

ДОО „МЕТАЛУМ“
21000 Нови Сад
e-mail: tomislav@metalum.rs

Књиговођа – административни
радник
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV, V, VI или VII степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство небитно. Трајање конкурса до 24.02.2021. године.
Јављање кандидата на телефон: 063/646-690.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО
ИСПИТИВАЊЕ МОТОРНИХ
ВОЗИЛА У ПОГЛЕДУ
БЕЗБЕДНОСТИ НА ДРУМУ
„РАЈКО“ ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Радоја Домановића 45
тел. 021/6338-335
e-mail: rajko.doo@gmail.com

Техничар испитивања исправности
возила
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању
ауто-механичар, поседовање возачке дозволе
Б категорије. Јављање кандидата на контакт
телефон: 021/6338-335. Трајање конкурса до
24.02.2021. године.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД
тел. 063/1134-349
e-mail: violeta.djokovic@sava-zivot.rs

Сава животно осигурање а.д.о. Београд је осигуравајућа компанија која послује у Србији од краја
2008. године. Чланица је Сава Ре групе, једне од
водећих осигуравајућих групација у региону.

Шеф магацина

Саветник за продају животних
осигурања

УСЛОВИ: основна информатичка обука, возачка дозвола Б категорија. Контакт телефон:
064/642-7683, Сања Анђелковић.

Опис посла: продаја животног осигурања и
финансијско саветовање о најбољој понуди

2 извршиоца
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у складу са потребама клијената; заступање
Друштва са професионалним приступом у комуникацији и давању информација; давање предлога и идеја за унапређења на свим пољима
рада, очување тимског рада и позитивне радне
атмосфере.
УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме, било ког
усмерења; пожељно познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије; претходно
радно искуство није потребно.
Нудимо вам: уговор о раду на одређено време уз могућност сталног радног ангажовања;
флексибилно радно време; тренинге, обуке и
могућност свакодневног стицања нових знања
и вештина; позитивно радно окружење и могућност личног и професионалног развоја.
ОСТАЛО: Рок за реализацију конкурса је 7 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на: violeta.djokovic@
sava-zivot.rs. Особа за контакт: Виолета Ђоковић, телефон: 063/1134-349.

ЈКП “КОМУНАЛАЦ”
21240 Тител, Главна 14/а

Радник на одржавању гробља и
сахрањивању

на одређено време уз могућност
продужења радног односа
закључивањем уговора на неодређено
време
УСЛОВИ: основна школа. Посебни услови:
место пребивалишта Тител, године старости:
до 45, кандидати морају бити психофизички
способни за послове радника на одржавању
гробља. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријава се подноси на горенаведену адресу или на имејл: jkp.
komunalac.titel@gmail.com, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Сва
потребна обавештења о конкурсу могу се добити на број телефона: 021/2960-200.

PEKARA „TWIX“ DOO NIŠ
18000 Ниш, Прибојска 42б
тел. 063/497-420

Возач лаких теретних возила
УСЛОВИ: без обзира на врсту занимања и степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати се јављају лично на адресу послодавца, радним данима од 7
до 15 часова или на контакт телефон: 063/497420. Трајање конкурса: 27.02.2021. године.

Радник у малопродаји
УСЛОВИ: без обзира на врсту занимања и степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати се јављају лично на адресу послодавца,
радним данима од 7 до 15 часова или на контакт телефон: 063/497-420. Трајање конкурса:
27.02.2021. године.

СТУЗР „АГРОМАК“
26300 Вршац, Зелена пијаца 5
тел. 063/1318-084

Продавац

2 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме,
без обзира на врсту квалификације; познавање
рада на рачунару. Заинтересовани кандидати
могу се јавити на горе наведени број телефона.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СВЕТИ САВА”

Медицина

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831, 6641-585
e-mail: info@svetisava.rs

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ

Медицинска сестра – техничар

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Фармацеутски техничар

за рад у апотеци “Врело” у Жагубици,
на одређено време до повратка на
рад привремено одсутне (боловање,
породиљско одсуство и одсуство ради
неге детета)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове: завршена средња медицинска школа – фармацеутски смер, средња стручна спрема (IV степен),
положен стручни испит за самостално обављање
послова фармацеутског техничара. Документација коју кандидат треба да приложи: потписана
пријава на оглас са бројем контакт телефона и
адресом, кратка биографија, фотокопија дипломе тражене средње школе (оверена фотокопија),
потврда о положеном стручном испиту (оверена
фотокопија), извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у огласним новинама „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли ЗУ Апотека Пожаревац у просторијама рачуноводства у улици Моше
Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека
Пожаревац: www.apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем. Особа за контакт: Иван Лазаревић,
телефон 012/523-127. Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4,
12000 Пожаревац.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

Лекар опште праксе
УСЛОВИ: стручна спрема VII степен, завршен медицински факултет; може и без радног искуства; поседовање важеће лиценце за
рад, односно решења о упису у именик Коморе
лекара, положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву достављају:
оверену копију дипломе, копију лиценце за
рад, оверену копију положеног стручног испита, биографију, извод из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању, потврду да се
не води кривични поступак и да нису осуђивани, уверење о држављанству РС. Оглас је
објављен и на сајту Министарства здравља
Србије, интернет страни Специјалне болнице
за ендемску нефропатију Лазаревац и огласној
табли Специјалне болнице за ендемску нефропатију. Рок за подношење молби је 10 дана од
дана објављивања у листу „Послови”. Пријаву
доставити поштом на горенаведену адресу, са
назнаком „За оглас – радно место лекара опште
праксе”. Резултати огласа ће бити објављени
на интернет страници Специјалне болнице за
ендемску нефропатију: nefropatijalaz.rs. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно
обавештавани о резултатима огласа. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Приложена документација уз
пријаву се не враћа кандидатима. Све информације о конкурсу на тел. 011/8120-164, 8123-948.

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
6 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска
школа; стручни испит за звање медицинска сестра – техничар, лиценца.

Виши радиолошки техничар

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: високо образовање: на струковним
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит за звање виши радиолошки
техничар / струковни медицински радиолог –
лиценца.

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: високо образовање економске струке,
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању од три године, по пропису који је уређивало високо образовање до
10. септембра 2005. године; изузетно: средње
образовање и радно искуство на тим пословима
до дана ступања на снагу Уредбе; знање рада
на рачунару; најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем.
ОСТАЛО: Сваки кандидат је дужан уз пријаву
на оглас приложи и следећу документацију у
фотокопији: диплому о завршеној траженој
школи, уверење о положеном стручном испиту,
лиценцу, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом
на горе наведену адресу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у новинама „Послови”. Пријаве поднете мимо
означеног рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА “ГРИФОН“
Крагујевац
тел. 065/8888-625

Фармацеутски техничар

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: IV ниво квалификације, фармацеутски
техничар; радно искуство није неопходно; обавезан положен стручни испит. Предвиђен пробни рад месец дана. Кандидати треба да се јаве
послодавцу на контакт телефон: 065/8888-625,
најкасније до 25.02.2021. године.

Национална служба
за запошљавање

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

Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

Медицински техничар општег смера
на одређено време, замена до повратка
одсутног радника
3 извршиоца

Медицински техничар општег смера
на одређено време, замена запослене
за време трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера (IV степен стручне спреме), положен
стручни испит. Кандидат мора да испуњава
психофизичку и здравствену способност за рад
под посебним условима рада и сменски рад.
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву
на оглас са кратком биографијом и са тачно
наведеним радним местом за које конкуришу, извод из матичне књиге рођених и извод
из матичне књиге венчаних (ако је извршена
промена презимена), диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног
односа и сва четири сведочанства, потврду о
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, извод са евиденције Националне
службе за запошљавање, решење или лиценца. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу ОБ Параћин или послати
на горенаведену адресу, у затвореној коверти,
са назнаком: „Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као доказ о здравственој способности за рад приликом заснивања
радног односа. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у новинама НСЗ
„Послови“. Оглас је објављен и на веб-сајту
Министарства здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом неће бити разматране.
По завршеном конкурсу предата документа се
неће враћати кандидатима. За све информације
можете се обратити на телефон: 035/8155-101.

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

Помоћни радник

на нези болесника на осталим
болничким одељењима, на одређено
време од 6 месеци, пробни рад од 3
месеца
6 извршилаца

Сервирка

за потребе Одељења за исхрану
болесника Службе за техничке послове,
на одређено време од 6 месеци, пробни
рад од 3 месеца
2 извршиоца

Помоћни радник

на нези болесника на осталим
болничким одељењима, на одређено
време на период од 5 месеци, пробни
рад од 3 месеца
УСЛОВИ: основна школа. Општи услови за
заснивање радног односа утврђени су Законом
о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизаБесплатна публикација о запошљавању

цијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа
за послове за сва радна места: радно искуство
у здравственој установи у трајању од 1 године.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила;
уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Кандидати су у обавези да на
пријави наведу за која радна места конкуришу
(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). 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 горенаведену адресу. Обавезно назначити
за које се радно место конкурише: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за радно место
______ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.

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

Помоћни радник

на нези болесника на осталим
болничким одељењима, на одређено
време од 6 месеци, пробни рад од 3
месеца
УСЛОВИ: основна школа. Општи услови за
заснивање радног односа утврђени Законом о
раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука
УС, 113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са
систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплома завршене основне школе; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних

(ако је кандидат променио презиме); кратка
биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Као доказ о радном искуству
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском
стажу у струци од стране надлежне службе.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене
документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се
важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и
исплату плата запослених у јавним службама.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас 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 горенаведену адресу. Обавезно назначити
за које се радно место конкурише: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за радно место
______ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.

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

Педијатријски техничар општег
смера

за потребе Центра за неонатологију
Клинике за педијатрију, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен, 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,
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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 горенаведену адресу. Обавезно назначити
за које се радно место конкурише: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за радно место
_____ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.

сти; прати здравствено стање становништва на
свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за
здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне
активности и остварује сарадњу са кључним
појединцима и организацијама у заједници;
организује учествује у посебним програмима
(вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
утврђује време и узрок смрти, води прописану медицинску документацију; обавља и друге
послове своје струке, у складу са актима Дома
здравља и РФЗО, као и по налогу непосредног
руководиоца, а за које се захтева висока стручна спрема – медицински факултет, стручни
испит; лиценца и најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине. За свој рад
непосредно је одговоран начелнику службе.

вца и сл.). Кандидати који испуњавају услове
из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство
у раду, додатно образовање или способљеност,
дужина трајања школовања и сл.). Приликом
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове на које се
примају. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу клинике, са назнаком: „Пријава на
конкурс за пријем медицинске сестре – техничара на одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања – 2 (два) извршиоца“. Рок за пријаву кандидата је осам дана
од дана објављивања огласа у листу „Послови“
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом и: завршено високо образовање: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од
10.09.2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; положен стручни испит; лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине. Уз пријаву треба доставити
и: молбу за пријем са тачно назначеним радним
местом на које се конкурише и биографијом са
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; уколико је дошло
до промене презимена потребно је доставити
оверену фотокопију извода из матичне књиге
венчаних; очитану личну карту; кандидати који
су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање и на сајту
Министарства здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву
са документацијом доставити на горенаведену
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

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

12000 Пожаревац
Јована Шербановића 12

Доктор медицине

у Служби за хитну медицинску помоћ, на
одређено време због повећаног обима
посла
5 извршилаца
Опис послова: дијагностикује повреде и друге
физичке и менталне поремећаје коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, збрињава
пацијенте на месту повређивања, односно
нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по
потреби прати пацијента у хитном санитетском
транспорту до одговарајуће здравствене установе; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите и унапређењу здравља
појединца и породице, ради на откривању и
сузбијању фактора ризика за настанак боле-
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

Медицинска сестра – техничар

на интензивној нези нивоа 2, Одељење
неонаталне хирургије, на одређено
време по основу замене до повратка
радника са боловања

Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
Одељење хематологије, на одређено
време по основу замене до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме –
педијатријског или општег смера; положен
стручни испит; најмање 6 месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
кратку биографију; фотокопију личне карте;
фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту;
фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о
раду, волонтерски уговори, потврда послода-

11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине специјалиста у
радиолошкој дијагностици
пробни рад 3 месеца

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

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности –
интерна медицина
пробни рад 3 месеца

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

Доктор медицине специјалиста –
изабрани лекар за децу
пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца
и породице, ради на откривању и сузбијању
фактора ризика за настанак болести, односно
на спровођењу скрининг програма у складу с
посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, прописује лекове и медицинска средства, указује
хитну медицинску помоћ, упућује пацијента у
одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за
наставак лечења пацијента, спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља,
у поступку остваривања здравствене заштите
изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију о здравственом стању
пацијента, фактурише здравствене услуге које
пружа, сви лекарски прегледи и здравствене
услуге из области педијатрије: превентивни
лекарски прегледи, лекарски прегледи у саветовалишту, лекарски преглед пре имунизације,
лекарски преглед за превремени полазак детета у школу, педијатријски преглед новорођенчета у стану, преглед пред упућивање у установу за колективни боравак, категоризација
деце ометене у психо-физичком развоју, едукација средњег, вишег и високог кадра у оквиру
Програма стручног усавршавања, стручно води
здравствене раднике током стажа и приправничког стажа и одговоран је за њихов рад, ради
у комисијама и на посебним програмима према плану у складу са позитивним прописима,
вођење електронског здравственог картона,
вакциналног картона, спровођење здравствено-васпитног рада у складу са планом, саветовање са родитељима, одговара за заштиту
на раду за себе и за свој тим, обавља и друге
послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој рад одговоран је
непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије; на основним
студијама у трајању од најмање пет година по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије; стручни испит, лиценца, специјалистички испит; најмање три године
Бесплатна публикација о запошљавању

и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине, познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office i Windows окружење).
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију
уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

ду даје мишљење, предлаже медикаментозну
и другу терапију у извештају о здравственом
стању пацијента, ради у комисијама са посебним програмима у складу са позитивним законским прописима, одлукама органа управљања
и директора Дома здравља, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове из области своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је
одговоран за свој рад.

Доктор медицине – специјалиста
физикалне медицине и
рехабилитације

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

пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши прве, друге и контролне
лекарске прегледе у току физикалног третмана, врши лекарски преглед у стану, обавља
систематски преглед школске и предшколске
деце ради откривања деформитета и ради на
програму отклањања деформитета, учествује у
руковођењу тимским састанцима, координира
са другим медицинским радницима у процесу
рехабилитације, врши контролу рада физиотерапеута, указује хитну помоћ, обавља ласеротерапију, издаје мишљење о радној способности,
одређује ортопедска помагала и врши надзор
над употребом ортопедских помагала, врши
одређивање биодоза, осцилографије, динамометрије, обавља тест кардиоваскуларног оптерећења, испитивање статике тела, испитивање
функције хода, стимулацију експоненцијалном
струјом, као и мерења угла скитичне кривине
према графији, води стручно-теоретске састанке организационе јединице, даје упутства
за оглашавање радова у кући у зависности од
професије, врши обуку родитеља за примену
најједноставнијих вежби корисне терапије, обуку дископатије закочења покретима, тумачење
плантограма, фактурише здравствене услуге
које пружа, ради у комисијама и на посебним
програмима, ради и друге послове из своје
струке по налогу непосредног руководиоца и
начелника службе коме је одговоран за свој
рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације; на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације; стручни испит, лиценца, специјалистички испит; најмање три године и шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине;
познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office i Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеном факултету, фотокопију уверења о
положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности –
офталмологија
пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши превентивне и куративне
офталмолошке прегледе свих популационих
група, врши прегледе оболелих и даје мишљење за инвалидске и пензионе комисије, врши
прегледе оболелих ради лечења и кориговања
вида, врши циљане офталмолошке прегледе на
захтев других лекара и по извршеном прегле-

Доктор медицине – специјалиста
изабрани лекар за жене
пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца
и породице, ради на откривању и сузбијању
фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу
са прописима и планом рада службе, врши
дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, упућује
пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно
код лекара специјалисте и усклађује мишљења
и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове и медицинска средства, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и
терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни
ниво, води потпуну медицинску документацију
о здравственом стању пацијента, фактурише
здравствене услуге које пружа, први и поновни
гинеколошки преглед, колпоскопски преглед,
узимање размаза и микроскопирање препарата
за ПА, палпаторни преглед дојке, први и поновни преглед трудница, после порођаја, контролни лекарски преглед, скрининзи, превентивни
прегледи, благовремено дијагностиковање и
лечења гинеколошких обољења и поремећаја,
ултразвучна дијагностика (труднице гинекологија), ради све прегледе из домена струке, води
порођај код хитних пацијената у ДЗ, врши прегледе и даје мишљења на захтев инвалидских
и пензијских комисија, фактурише пружене
здравствене услуге, води медицинску документацију, ради и друге послове из домена своје
струке по налогу непосредног руководиоца и
начелника службе, којима је и одговоран за
свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
и завршена специјализација из гинекологије и
акушерства, курс из ексфолијативне цитодијаг03.02.2021. | Број 919 |
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ностике, колпоскопије; на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, курс
из ексфолијативне цитодијагностике, колпоскопије; стручни испит, лиценца, специјалистички испит; едукација из области ултразвучне дијагностике; најмање три године и шест
месеци радног искуства у звању доктора медицине; познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе
о завршеном факултету, фотокопију уверења
о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.

Доктор медицине – изабрани лекар
за одрасле
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца
и породице, ради на откривању и сузбијању
фактора ризика за настанак болести, односно на спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу
са прописима и планом рада службе, врши
дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, упућује
пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно
код лекара специјалисте и усклађује мишљења
и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из области менталног
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја,
упућивања на специјалистичко консултативни
преглед, прописивање препоручене терапије и
упућивање на виши ниво здравствене заштите,
у поступку остваривања здравствене заштите
изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на основу мишљења
доктора медицине специјалисте одговарајуће
гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, даје оцену
радне способности и упућује на лекарску и
инвалидску комисију, ради у комисијама и на
посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и
на службени захтев код одређених случајева
болести и повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој
јединици, прати и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове из делокруга своје
струке по налогу непосредног руководиоца и
начелника службе којима је одговоран за свој
рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине;
познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office i Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
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Виши лабораторијски техничар
пробни рад 3 месеца

Опис послова: учествује у раду сложених хематолошких и биохемијских анализа, ради на
аутоматизованим апаратима, ради све послове
описане код лабораторијског техничара, за свој
рад одговоран је одговорном лаборанту, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање медицинске
струке: на основним студијама првог степена (струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, лабораторијски смер;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
лабораторијски смер; стручни испит, лиценца,
најмање шест месеци радног искуства у звању
лабораторијског техничара са вишом, односно
високом стручном спремом; познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office i Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.

Лабораторијски техничар
пробни рад 3 месеца

Опис послова: припрема и одржава простор
и прибор за рад, припрема пацијенте и узима
биолошки материјал за рад, учествује у изради лабораторијских анализа, хематолошких и
биохемијских анализа, ради на биохемијским
и хематолошким анализаторима (програмирање и пуштање узорака), одлази на терен код
непокретних болесника ради узимања биолошких материјала за рад, обавља послове и радне задатке на терену по потреби, води рачуна
о правилном одлагању медицинског отпада,
учествује у пословима везаним за напредак
службе (увођење нових информационих технологија, едуковање на новим апаратима),
обавља послове под стручним надзором специјалисте медицинске биохемије, односно
биохемичара, врши административне послове,
уписује пацијенте у протокол, уписује резултате извршених анализа и извештаје које издаје
пацијентима, води дневну и текућу евиденцију
о обављеним анализама и температурне карте,
помаже у припремању извештаја, контрола стерилизације, стерилизација материјала, обавља
и друге послове из своје струке по налогу одговорног лаборанта, непосредног руководиоца и
начелника службе којима је одговоран за свој
рад.
УСЛОВИ: медицинска школа, средње образовање, лабораторијски смер; стручни испит,
лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању лабораторијски техничар, познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office i
Windows окружење), поседовање возачке дозволе Б категорије (није услов за заснивање радног односа). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.

Виши физиотерапеут
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине
и рехабилитације (хидротерапија, електротера-

пија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога доктора медицине
специјалисте за област физикалне медицине и
рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију; надзире и контролише
рад физиотерапеута; надзире рад помоћног
особља у вези хигијене просторија за физикалну терапију, опреме, медицинске одеће и сл.;
спроводи континуирани надзор процеса статистичког извештавања; учи и мотивише пацијента да се правилно служи помагалима; прати
пацијентово стање и напредак; прилагођава
програм физиотерапије у складу са напретком
пацијентовог стања; подстиче и подучава
пацијента за самостално извођење вежби, врши
процену обима покрета, мери обим и дужину
екстремитета, врши остала антропометријска
мерења, врши процену држања, хода, физичких
активности са аспекта могућности, издржљивости, координације, експоненцијалне струје,
магнетотерапија, галванизација и електрофореза лекова, дијадинамичне интерферентне
струје, УЗ, сонофореза, ИР, УВ зраци, вибрациона масажа, активно потпомогнуте и пасивне
вежбе у оквиру кинезитерапијског третмана,
корективне вежбе деформитета кичменог стуба
и стопала код деце, третман посттрауматских
стања, третман централних и периферних неуролошких лезија, респираторне вежбе, јачање
абдоминалне и паравертебалне мускулатуре,
терапија парафином, крио терапија, процењује
равнотежу у свим положајима (квалитет, реакција равнотеже), врши процену стања и развоја
моторике, користи специјалне тестове намењене посебним патолошким стањима, скупинама, итд., прави адекватан терапијски програм,
поштује контраиндикације и елементе дозирања, а у складу са општим физијатријским
планом лечења, контролише стање пацијента
и свој програм уз допуну и корекцију, учествује
у тиму за оспособљавање пацијента и за оцену
радне способности, води стручну документацију
о пацијенту, обавља административне послове у свом домену рада, фактурише здравствене услуге које пружа, обавља и друге послове
из домена своје струке по налогу непосредног
руководиоца, за свој рад одговоран је одговорном физиотерапеуту, непосредном руководиоцу
и начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање медицинске
струке: на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, физиотерапеутски смер;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
физиотерапеутски смер; стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
звању вишег, односно струковног физиотерапеута; познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра – техничар у
амбуланти
у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, пробни рад 3
месеца

Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника
и популације, учествује у превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду, врши примарну обраду ране/завој
и по потреби компресивни завој и тампонаду,
ставља фиксациони завој и врши скидање кона-

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

Медицина

ца и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија, врши
апликовање хуманог имуноглобулина и других
лекова, инцизија, транспортну имобилизацију,
обраду опекотина, испирање уха, превијање у
стану болесника, даје вакцине у амбуланти и на
терену, као и ињекције у сужби и стану болесника, прати болесника до болнице, по налогу
лекара, врши требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок
трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова, ради са компјутерима и видео-терминалима, обавља послове
на пријему пацијената, наплата партиципације
у складу са прописима и слично, одговорна је
за правилно вођење медицинске документације, фактурише здравствене услуге које пружа,
одговорна је за потрошњу и залихе ампулираних лекова, вакцина и санитетског материјала, учествује у изради извештаја, учествује у
спровођењу плана здравствено-васпитног рада,
ради у тиму, врши заказивање пацијената лично и телефоном, врши стерилизацију инструмената, обавља дезинфекцију радног простора у
интервенцијама, превијалишту и ординацији,
разврстава медицински отпад, обележава и
одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис
рана, ради и остале послове из свог делокруга
по налогу одговорне сестре, за свој рад одговора одговорној медицинској сестри, непосредном
руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: медицинска школа: средње образовање, општи смер; стручни испит, лиценца,
најмање шест месеци радног искуства у звању
медицинске сестре – техничара; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор стоматологије
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: прима пацијенте и врши све
прегледе из области своје струке, сарађује
са докторима специјалистима, лечи обољења
уста и зуба, врши екстракцију зуба, врши
заустављање постекстракционих крварења и
инцизију апсцеса, пломбира зубе, врши читање
Рö филмова, заједно са медицинском сестром
одговоран је за уредно вођење медицинске
документације и за уредност свог радног места, обавезан је да рационално троши лекове и
остали потрошни материјал, спроводи здравствено-васпитни програм, по потреби ради
послове описане код доктора специјалисте за
стоматолошку протетику, обавља систематске прегледе уста и зуба деце и омладине у
ординацији и на терену са израдом извештаја,
сарађује са педијатрима, врши здравствено
васпитање деце и омладине путем разговора
предавања и демонстрација, врши санацију
сталних молара пре уписа у основну школу,
испуњава стручно медицински план рада, ради
све остале послове из домена своје струке, за
свој рад одговоран је непосредном руководиоцу
и начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање, стоматолошки
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора стоматологије;
познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење); по потреби едуБесплатна публикација о запошљавању

кација из дечије превентивне стоматологије и
две године рада у струци. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Стоматолошка сестра
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: непосредно асистира доктору за
време рада, стара се и одговорна је за уредност радног места, одговорна је за потрошњу и
залихе лекова и санитетског материјала, стерилизацију инструмената, материјала, дезинфекцију и хигијену, помаже доктору код систематских прегледа, одлази у школе и заказује исте,
учествује у организацији и спровођењу здравствено-васпитног рада са доктором, одговорна је
за уредно вођење медицинске документације,
учествује у тимском раду са стоматологом,
задужена је за све инструменте у ординацији о
којима води рачуна заједно са доктором, врши
требовање потребног материјала и лекова, има
обезбеђену антишок терапију, стара се о благовременој замени мантила и осталог веша, врши
први контакт са пацијентима, врши медицинску
тријажу по реду хитности, отвара нове зубне
картоне, свакодневно врши дневне евиденције
и фактурисање стоматолошких здравствених
услуга, учествује у припреми извештаја о раду,
одговорна је за правилно одлагање отпада,
сарађује са одговорним зубним техничарем и
осталим зубним техничарима, ради и остале
послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој посао одговорна
је одговорној медицинској сестри, непосредном
руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: средња медицинска школа стоматолошког смера; стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у звању стоматолошка сестра – техничар; познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.

Зубни техничар

пробни рад 3 месеца
Опис послова: израђује, прилагођава и
поправља стоматолошка протетска помагала,
по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије,
о чему води прописану медицинску документацију; припрема лабораторију за зубну технику
за рад; сарађује са доктором стоматологије у
изради и адаптацији протетске надокнаде;
репарише протетску надокнаду, израђује све
врсте зубно-техничких помагала према стручној методологији и технологији посла за ове
врсте зубно-техничких помагала, прима отиске
од лекара и према радном налогу врши израду фиксних и покретних протетских надокнада, израђује све врсте ортодонтских апарата,
врши потребну репаратуру протетских надокнада и ортодонтских апарата, запослени на овим
пословима посебно је одговоран за рационално
коришћење потрошног материјала према нормативима и стандардима и за савесно и одговорно руковање племенитим металима, обавезан је да примењује све хигијенско-техничке и
заштитне мере и да има одговоран однос према
средствима за рад и према погонској енергији
(плин, струја и сл.), која представља посебан
извор опасности, дужан је да правилно посту-

па са повереним средствима и материјалима
у складу са прописаним упутствима и мерама,
обавља све остале послове из домена своје
струке, за свој рад одговоран је одговорном
зубном техничару, непосредном руководиоцу и
начелнику службе.
УСЛОВИ: средња зуботехничка школа; стручни
испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у звању зубног техничара, познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Администратор информационих
система и технологија
пробни рад 3 месеца

Опис послова: реализује корисничке захтеве, односно дизајн информационих система,
односно апликација, пружа стручну подршку у
пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса ИС, администратор рачунарске мреже, идејна решења мреже, администратор система, учешће у развоју
и одржавању софтвера, помоћ и учествовање
у администрацији ИС, одржавање рачунара и
рачунарске опреме – одржавање оперативних
система, програма и хардвера, сервисирање
рачунара, додавање, брисање, креирање,
мењање корисничких налога и ресетовање
лозинки, одржавање мреже у радном стању,
израда и одржавање веб-сајта Дома здравља,
едукација запослених за коришћење информационог система, рад на терену у оквиру одржавања компјутерске опреме и мреже у свим
здравственим станицама и амбулантама, за
свој рад је одговоран руководиоцу одсека,
ради и дуге послове из домена своје струке
по налогу директора коме је одговоран за свој
рад, поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме – сервера,
рачунарских радних станица, мрежне опреме,
кабловских и радио веза; поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера
и сервиса – оперативних система, система за
обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета,
интернета и других; поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и
коришћења информатичких ресурса и сервиса,
као и модела израда резервних копија података; учествује у изради пројектне документације; тестира програмске целине по процесима;
подешава и прати параметре рада, утврђује и
отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских
радних станица, мрежне опреме, кабловских и
радио-веза; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса –
оперативних система, корисничких апликација,
система за обезбеђивање информационо-комуникационих сервиса – електронске поште,
интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких
ресурса и сервиса и израда резервних копија
података.
УСЛОВИ: високо образовање из области рачунарских технологија: на основним студијама
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до
три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
возачка дозвола Б категорије. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о
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завршеној школи и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.

Возач возила Б категорије
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: обавља све послове возача у
Дому здравља, води евиденцију пређених километара и утрошка горива и мазива, обавља све
послове на прању, чишћењу и подмазивању
возила, одржава чистоћу паркинг преостора у
оквиру организационе јединице, врши дневне
прегледе возила пре, за време и после употребе, ради и друге послове из делокруга своје
струке по налогу непосредног руководиоца и
начелника службе којима је одговоран за свој
рад, превоз корисника по налогу непосредног
руководиоца; управља моторним возилом по
налогу руководиоца; води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи,
потрошњи горива и мазива; припрема путни
налог за коришћење возила; одржава возила у уредном и исправном стању; контролише
исправност возила и уговара поправке возила у
сервисним радионицама.
УСЛОВИ: средње образовање, III или IV степен
стручне спреме; возачка дозвола Б категорије.
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима.

Мајстор одржавања објеката,
опреме и возила
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: врши све мање основне
поправке у објекту у оквиру својих способности
и знања, самоиницијативно, на захтев руководиоца објекта и одговорне сестре и по издатом
радном налогу од стране шефа Одељења одржавања, врши израду потребних браварских
делова и склопова, обавља све послове везане
за одржавање, оправку и израду нових инсталација на централном грејању и котларницама, по
потреби, по потреби обавља и послове ложача и домара у котларницама Дома здравља,
обавља послове одржавања возила, обавља и
друге послове из домена своје делатности по
налогу непосредног руководиоца и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: средње образовање, III или IV степен
стручне спреме, изузетно: основно образовање
и радно искуство на тим пословима стечено до
дана ступања на снагу ове уредбе; возачка дозвола Б категорије. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Спремачица просторија у којима се
пружају здравствене услуге
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: одржава хигијену просторија и
опреме у коме се обавља здравствена делатност, чисти и пере подове, брише прашину са
намештаја, износи смеће, пере лавабое, WC,
брише прашину и повремено пере радијаторе, пере прозоре, ламперије, плочице, одржава хигијену ходника, атријума, залива цвеће, у
амбулантама где нема домара чисти круг око
амбуланте, у амбулантама где нема централног
грејања чисти и ложи пећи, приликом кречења
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и генералног чишћења све хигијеничарке групно раде док се пункт не очисти, ради и остале
послове из домена своје струке по налогу одговорне спремачице и начелника Техничке службе, којима одговара за свој рад.
УСЛОВИ: основно образовање. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеној школи и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник –
референт обрачуна зарада
пробни рад 3 месеца

Опис послова: прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа и
извештаја, припрема прописане документације
за подношење пореских евиденција и пријава,
води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима, чува и архивира
документацију из делокруга рада, врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних
примања, припадајућих пореза и доприноса на
основу радних листа добијених од организационих јединица, врши обрачун боловања преко 30
дана, породиљско боловање, инвалида рада и
друга примања за које се укаже потреба, обрачунава све обуставе запослених, саставља
платне спискове по организационим јединицама, попуњава све потребне обрасце, врши
електронску пријаву пореза и доприноса, усаглашавање истих са Пореском управом и електронско плаћање, врши координацију обрачуна
зарада за запослене, врши кореспонденцију
и издаје потврде на лични захтев запослених
везане за зараду, саставља образац М-4, образац ППП и друге потребне обрасце везане за
зараду који представљају законску обавезу,
ради остале послове и домена свог реферата
по налогу непосредног руководиоца којем је
одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на студијама
у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; изузетно: средње образовање и
радно искуство на тим пословима стечено до
дана ступања на снагу ове уредбе; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење), најмање три године радног искуства. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др
Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат,
соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће
бити објављени на сајту Дома здравља: www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли – IV спрат.

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

Доктор медицине специјалиста у
трансфузиологији

Одсек за клиничку трансфузију, пробни
рад од 6 месеци
УСЛОВИ: високо образовање – специјалиста
трансфузиологије; положен стручни испит;

лиценца; положен специјалистички испит; најмање 3 године радног искуства у звању доктора медицине специјалисте. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе
следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о
завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о
положеном специјалистичком испиту, фотокопију лиценце, фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству кандидата
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања
и сл.). Приликом заснивања радног односа,
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се примају. Пријаве се шаљу у
затвореној коверти на адресу клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем доктора
медицине специјалисте у трансфузиологији,
Одсек за клиничку трансфузију, на неодређено време“. Рок за пријаву је осам дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

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

Конкурс објављен дана 27.01.2021. године у
публикацији „Послови“, за радно место: доктор
медицине изабрани лекар, на одређено време
до повртака привремено одсутне запослене,
поништава се у целости.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слободе бб
тел. 034/6312-306

Лекар опште медицине

у екипи хитне медицинске помоћи, на
одређено време због повећаног обима
посла, најдуже до краја календарске
године
2 извршиоца
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: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет и
положен стручни испит. Кандидати подносе
следећа документа, у оригиналу или овереној
копији: диплому медицинског факултета; уверење о положеном стручном испиту; лиценцу
или решење о упису у Лекарску комору Србије;
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата); фотокопију радне књижице или
други доказ о радном искуству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да
није покренута истрага (уверење надлежног
суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
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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. Приликом заснивања радног односа канадидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на
радним местима са повећаним ризиком према
Акту о процени ризика. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.
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, 34000 Крагујевац, Слободе
бб, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос – радно место: лекар опште медицине у екипи ХМП“.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Пасјачка 2

Доктор медицине

Служба интерне медицине, Служба
опште хирургије, пробни рад три месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање, медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен
стручни испит, лиценца. Доставити: пријаву са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе.

Медицинска сестра – техничар у
интензивној нези нивоа 2

Служба неурологије са интензивном
негом, пробни рад три месеца

Медицинска сестра – техничар на
осталим болничким одељењима

Служба интерне медицине, пробни рад
три месеца

Медицинска сестра – техничар на
осталим болничким одељењима

Служба опште хирургије, пробни рад
три месеца

Медицинска сестра – техничар у
ургентним службама и реанимацији
Одељење за пријем и збрињавање
хитних стања, пробни рад три месеца

УСЛОВИ: средње образовање здравствеБесплатна публикација о запошљавању

не струке, са положеним стручним испитом и
лиценцом.
ОСТАЛО: Доставити: пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате од надлежне
коморе. Пријаве слати искључиво поштом на
горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава
на конкурс“. Неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање и неотворене ће се вратити пошиљаоцу са назнаком датума и сата
када су примљене. Пријава са непотпуним
подацима и непотпуном документацијом ће
бити одбијена.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Медицинска – педијатријска сестра

на одређено време до повратка раднице
са породиљског и одсуства ради неге
детета, за рад на неонатологији
– дечији бокс ОЈ Општа болница
Сурдулица
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
медицинска школа педијатријског смера, положен стручни испит. Потребна документација:
оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, лиценца, извод из матичне књиге рођених
(венчаних за особе које су промениле презиме),
извод из евиденције незапослених, лекарско
уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Избор између кандидата који
испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачке 3 и 4 Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија. Пријаве слати на адресу:
Здравствени центар Сурдулица, Српских владара 111, 17530 Сурдулица.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

1. Доктор медицине
– изабрани лекар

на одређено време до 3 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: високо образовање 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 септембра
2005; стручни испит и лиценца.

2. Медицинска сестра
– техничар

на одређено време до 3 месеца, због
повећаног обима посла
11 извршилаца
УСЛОВИ: образовање на основним студијама
првог степена (струковне академске), по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године или средње образовање; стручни испит и лиценца.

3. Возач санитетског возила – возач
у ХМП
на одређено време до 6 месеци, због
повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола
Б и Ц категорије.

4. Спремачица здравствених
просторија

на одређено време до 6 месеци, због
повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање.

5. Радник обезбеђења без оружја –
чувар
на одређено време до 6 месеци, због
повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; лиценца за
вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа: молбу за пријем
са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, диплому о завршеној школи
(оверена фотокопија), сведочанство о завршеној основној школи за радно место под
бр. 4 (оверено); за послове возача као доказ
доставити оверену фотокопију возачке дозволе; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оверена фотокопија);
уверење општинског суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци;
лекарско уверење, не старије од 6 месеци.
У захтеву (молби) кандидат треба да наведе
документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично
у Дому здравља Бујановац, К. Петровића
328, Бујановац, сваког радног дана од 7.00
до 14.00 часова, у затвореној коверти или
послати препоручено поштом на адресу Дома
Здравља Бујановац, са назнаком „За оглас“
и називом радног места. Оглас је отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Изабрани кандидати биће писмено
обавештени.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Медицинска сестра

на одређено време ради замене
одсутних запослених на боловању,
породиљском одсуству и одсуству са
рада ради неге детета
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска
сестра), IV степен стручне спреме; положен
стручни испит за своје звање. Заинтересовани
кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору, 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.
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Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 Смедеревска Паланка, Иве Бајазита 14а

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је стекао високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник; да има
најмање 5 година радног искуства у струци; да
поседује организаторске способности; да поднесе програм рада за мандатни период за који
се врши избор; да није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак за кривична
дела која га чине неподобним за рад у државним органима, што доказује уверењем надлежних органа. Уз пријаву поднети следећу документацију (оригинал или оверену фотокопију),
која не може бити старија од 6 месеци: биографију, диплому о завршеном факултету, потврду
о стеченом радном искуству у струци, уверење
о држављанству, програм рада за мандатни
период, уверење из суда да није под истрагом и
да није подигнута оптужница, уверење да није
осуђиван. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати
у разматрање. Пријаве слати на адресу: Управни одбор Центра за социјални рад, Конкурс за
директора, 11420 Смедеревска Паланка, Иве
Бајазита 14а.

УСЗ ДОМ ЗА СМЕШТАЈ
ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ „ЈЕЛА ДОМ“
11000 Београд – Звездара,
Михаила Булгакова 38
тел. 011/8442-358
e-mail: ustanova.jeladom@gmail.com

Доктор медицине

на одређено време од 6 месеци, место
рада Сурчин
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања, положен стручни испит. Рок
за пријављивање на конкурс је 30 дана од дана
објављивања.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
17525, Трговиште ЈНА 40 Б
тел. 017/425-615

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педа-
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гошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив дипломирани социјални
радник, да је држављанин Републике Србије,
најмање 5 година радног искуства у струци,
да није осуђиван и да се против њега не води
кривични поступак за кривична дела која га
чине неподобним за рад у државним органима, да поседује организаторске способности.
Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању посебних услова: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, потврду о радном стажу, уверење
о држављанству, уверење о здравственој способности (прилаже само изабрани кандидат,
накнадно), уверење да није осуђиван и да се
против њега не води кривични поступак. Кандидат уз прописану конкурсну документацију
подноси и програм рада за мандатни период
за који се врши избор. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на адресу: Центар
за социјални рад општине Трговиште, 17525
Трговиште, ЈНА 40б, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И
СТАРИЈЕ „ЛЕСКОВАЦ“

Индустрија и грађевинарство
„НИГОС-ЕЛЕКТРОНИК“
НИШ

18000 Ниш
Борислава Николића Серјоже 12

Израда документације за
алуминијумске коморе сушара
за рад у Александрову

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер (без обзира на смер);
познавање рада на рачунару (Ms Office, Solid
Works); познавање енглеског језика – виши
ниво; возачка дозвола Б категорије. Место рада
је Александрово, општина Мерошина. Заинтересовани кандидати могу послати биографију
на мејл-адресу: danijela.kostic@nigos.rs или се
јавити на контакт телефон: 062/1423-834. Рок
за пријаву: 28.02.2021. године.

„ТЕХНОС ПРОФИ“ ДОО
НИШ
18110 Суви До,
Велимира Митића бб

16000 Лесковац, Делиградска 7
тел. 016/250-453
e-mail: gcles@ptt.rs

Рад на бороверку

Директор

Металоглодач – озубљивач

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике
Србије; да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука,
специјале едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука, и да има најмање пет година радног
искуства у струци; да није под истрагом, против
кога није подигнута оптужница, односно против
кога се не води поступак за кривична дела која
се гоне по службеној дужности из надлежности
основног и вишег суда. Кандидат треба да поседује додатна знања/компетенције: знање на
рачунару; знање страног језика, основни ниво;
организационе вештине; комуникационе вештине; менаџерски вештине; вештине презентације. Кандидат треба да достави: краћу личну
и радну биографију; уверење о држављанству;
оверену фотокопију дипломе; доказ о радном
искуству; програм рада за мандатни период
за који се врши избор; уверење суда да није
под истрагом и да није подигнута оптужница;
лекарско уверење, не старије од шест месеци;
сертификат или диплому о познавању рада на
рачунару и познавању страног језика. Поседовање организационих, комуникационих,
менаџерских и вештина презентације кандидат
доказује на више начина: непосредним разговором са надлежним органом, сертификатом,
потврдом о обављању истих и сличних послова
код послодавца. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријаве на конкурс са доказима о испуњавању
услова је петнаест дана од дана објављивања
конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови“, на адресу: Установа за одрасле и старије „Лесковац“,
Делиградска 7, Лесковац (Пријава на конкурс,
Управном одбору).

УСЛОВИ: III степен стручне спреме без обзира на занимање. Заинтересовани кандидати
јављају се на контакт телефон: 063/455-650.
Рок за пријаву: 28.02.2021. године.

на мандатни период од 4 године

2 извршиоца

АТМ ДОО СЕВОЈНО
31205 Севојно, Миливоја Марића бб
тел. 031/714-240
e-mail: oﬃce@atm.co.rs

Послужилац машина

привремени и повремени послови,
са местом рада у Пожеги
20 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме,
без обзира на врсту квалификације, радно искуство није битно. Обезбеђен превоз из Ужица,
рад у сменама, ноћни рад. Потребно је да се
кандидати јаве лично у просторије послодавца
у Пожеги, од 8 до 14 часова. Оглас је отворен
30 дана.

Саобраћај и везе
„MEGGA“ DOO

31210 Пожега, Војводе Мишића 7
тел. 031/715-690

Диспонент у међународном
транспорту

на одређено време од 6 месеци, пробни
рад од месец дана, са могућношћу
заснивања радног односа
на неодређено време
Опис послова: Организација превоза робе у
домаћем и међународном друмском теретном
транспорту. Комуникација са партнерима, комуникација са возачима, рад на рачунару, рад са
документацијом за возила и возача, планирање
и праћење возила и возача.
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Култура и информисање / Наука и образовање

УСЛОВИ: завршен саобраћајни факултет,
дипломирани саобраћајни инжењер, саобраћајни инжењер или мастер инжењер саобраћаја, смер друмски саобраћај или друмски
теретни саобраћај, са или без радног искуства,
познавање рада на рачунару, возачка дозвола најмање Б категорије, пожељна дозвола
Ц категорије, обавезно знање страног језика:
енглески или немачки или француски. Рок за
пријаве је 31.03.2021. године. Биће контактирани кандидати који уђу у ужи избор. Пријаве
и CV са доказима о стручној спреми слати на
e-mail: office@megga.pro. Контакт телефони за
заказивање разговора: Снежана Глигоријевић,
069/621-163; Стефан Глигоријевић, 069/621160; Милена Ђоловић, 069/621-169.

Култура и информисање
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И
ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА
11090 Београд, Мишка Крањца 7

Уредник музичког програма
УСЛОВИ: дипломирани музички педагог (VII
степен стручне спреме); најмање три године
радног искуства у установи културе; да поседује стручне, организационе, као и потребне
компетенције за рад на радном месту; знање
рада на рачунару (Word, Excel); да не постоје
законске сметње. Уз пријаву са биографијом
кандидати подносе: извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија); доказ да имају
општу здравствену способност; доказ о високом
образовању; доказ о радном искуству; доказ
да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које их чини неподобним за
обављање послова уредника музичког програма. Пријава са доказима о испуњености услова
подноси се у року од 8 дана од дана објављивања јавног конкурса, путем поште на адресу
Центра за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, или лично, у просторијама установе – канцеларија 2. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за
уредника музичког програма је Соња Вуковић,
телефони: 011/3582-493, 063/7371-807, e-mail:
kcrakovica@gmail.com. Разговор са кандидатима
чије су пријаве благовремене, потпуне и који
испуњавају услове за оглашено радно место,
обавиће се у просторијама установе, с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити благовремено обавештени на контакт телефоне или
мејл-адресе које су навели у пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене. 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.

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Бесплатна публикација о запошљавању

на Катедри за динамику развића
животиња у Институту за зоологију, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање сметње из члана 72 став 4
Закона о високом образовању и остали услови
утврђени чланом 85 Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних
и стручних радова доставити Архиви Факултета,
Београд, Студентски трг 16, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Сарадник ван радног односа –
демонстратор за ужу научну област
Општа лингвистика, предмети
Психолингвистика и Анализа
дискурса
на одређено време, за летњи семестар
школске 2020/21. године

Б Е О Г РА Д

УСЛОВИ: студент првог, другог или трећег степена студија, под условом да је на студијама
првог степена студија остварио најмање 120
ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање (8). Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉИЦА МАРИЈА“

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

Београд, Војводе Степе 305

1) Редовни професор за ужу
научну област Операциона
истраживања у саобраћају
2) Доцент за ужу научну област
Урбанизам и саобраћај
на одређено време од 5 година

3) Асистент за ужу научну област
Статистика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Рок
за пријављивање кандидата на конкурс је 15
дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радови), доставити на адресу: Саобраћајни
факултет, Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Студентски трг 16

Национална служба
за запошљавање

Ванредни професор за ужу научну
област Биологија развића животиња

Ванредни професор за ужу
научну област
Генетика и еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију у
Институту за зоологију, на одређено
време од 5 година

11212 Београд – Овча, Михаја Еминескуа 65
тел. 011/2731-495

Наставник математике
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: висока стручна спрема на
основу члана 140 и члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон,
10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/12, 15/13, 2/16, 10/16,
1/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 1/19), Правилника о
организацији и систематизацији послова у ОШ
„Краљица Марија“, посебни услови из Закона о
основама система образовања и васпитања, чл.
139 („Сл. гласник РС“, 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019, 6/2020).

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно
до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: висока стручна спрема на
основу члана 140 и члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – други
закон, 10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
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сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 1/19), Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Краљица Марија“, посебни услови из
Закона о основама система образовања и васпитања, члан 139 („Сл. гласник РС“, 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити:
попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; радну биографију; доказ о стручној спреми (оверена копија
дипломе); уверење о неосуђиваности издато од
МУП-а; уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија). Доказ који
се односи на психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом подноси се приликом
пријема у радни однос. Пријаве послати поштом
(са назнаком за које радно место се конкурише) или их доставити на адресу школе: Михаја
Еминескуа 65, 11212 Овча – Београд, а ближе
информације се могу добити на број телефона:
011/2731-495. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ “

Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/304-5311, 011/343-3387

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све
законом утврђене услове за заснивање радног
односа сагласно члану 139 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1. да имају
одговарајуће образовање у складу са чл. 140
и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; 2 да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђивани за 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 знају српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат који испуњава услове дужан је да се
подвргне провери психофизичких способности
за рад са децом и ученицима на позив школе, а
коју врши надлежна служба запошљавања.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен
пријавни формулар који се може наћи на
званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију,
диплому као доказ о стручној спреми, доказ о
држављанству, уверење надлежног органа да
кандидат није осуђиван за дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, доказ да зна српски језик
уколико диплома није стечена на том језику.
Лекарско уверење којим се доказује психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом доставља се пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом. Сва документа
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могу бити достављена и у неовереним копијама, али не смеју бити старија од 6 месеци.
Пријаве на оглас достављати поштом или лично, у затвореним ковертама, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа, са назнаком „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област
Вероватноћа и статистика

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област
Нумеричка математика и
оптимизација

на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за ужу научну
област Топологија
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из области за коју се бира. Ближи услови
за избор су утврђени чл. 73 и 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2017 – др. закон и 73/2018) и чланом 91
Статута Математичког факултета. Приликом
конкурисања потребно је поднети: молбу, биографију, оверену копију дипломе, списак научних радова и сепарате истих. Молбе са потребним документима могу се доставити Факултету
на горе наведену адресу или лично предати у
Секретаријату факултета, Студентски трг 12-16,
сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА
АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Змај Јовина 12
e-mail: oﬃce@bba.edu.rs

Наставник у наставном звању
ванредни професор из уже научне
области Правно-хуманистичке науке
УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом
и Правилником о избору звања Универзитета
Унион и Статутом Београдске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома
о претходно стеченим звањима, уверење о
неосуђиваности и списак објављених радова.
Пријаву и тражену документацију доставити
у физичком и електронском облику, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса на горе
наведену адресу, кабинет 209/11 и на e-mail:
office@bba.edu.rs. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „КНЕЗ ЛАЗАР”

и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 140
и 139 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1. поседовање одговарајућег
образовања; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; 3. извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; 4. поседовање држављанства Републике
Србије; 5. знање српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад; 6.
неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
као и непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом достављају школи.
Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: уверење о држављанству (оргинал или оверену фотокопију); извод
из матичне књиге рођених (оргинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; потврду или уверење
високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог 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
или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о
положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања – уверење из казнене евиденције МУП-а
и суда не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију). Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. 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. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Пријаве доставити
лично или путем препоручене поште на адресу школе: ОШ „Кнез Лазар“, 11550 Лазаревац,
Бранка Радичевића 27а. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе,
на телефон: 011/8122-251.

Лазаревац, Бранка Радичевића 27а

Наставник биологије

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена
стручне спреме према Правилнику о степену
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању доцента за ужу
научну област Војно машинство –
системи наоружања
на одређено време од 5 година

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

2) Сарадник у звању асистента
за уже научне области Теорија
механизама и машина и Инжењерско
цртање са нацртном геометријом
на одређено време од 3 године

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

ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ
Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

1. Наставник физике

са 60% радног времена

2. Референт за финансијскорачуноводствене послове
са 50% радног времена

3. Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за наставника морају
испуњавати услове из чл. 139, 140 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закон,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно
имати одговарајуће високо образовање, према
Закону о основама система образовања и васпитања: 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 или 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 пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставБесплатна публикација о запошљавању

ника у гимназији. Кандидати за референта за
финансијско-рачуноводствене послове морају
испуњавати услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закон, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) односно имати
IV степен стручне спреме, економски смер, у
складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Гимназији у Лазаревцу.
Кандидати за техничара одржавања информационих система и технологија морају испуњавати услове из чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/2018 – др. закон, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), односно имати IV степен
стручне спреме, електротехничар информатички смер, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Гимназији у
Лазаревцу. Поред наведених услова образовања, кандидати морају поседовати психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на
конкурс кандидати треба да поднесу следећа
документа: пријавни формулар за пријаву

на конкурс скинут са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, краћу биографију, оверену

фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, уверење о неосуђиваности (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија). Лекарско
уверење се подноси пре закључивања уговора о раду. Пријава на конкурс, са доказима о
испуњености услова за рад, подноси се школи
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе у затвореној коверти,
непосредно или путем поште на адресу школе,
са назнаком „За конкурсну комисију” Конкурсну
документацију не враћамо. Неблаговремeне и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД”
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784
e-mail: etsstarigrad@sezampro.rs

Наставник електротехничке групе
предмета

и то: дипломирани инжењер електротехнике
сви смерови енергетског одсека; дипломирани инжењер електронике, смер индустријске
енергетике; професор електротехнике, смер
јаке струје; мастер инжењер електротехнике и
рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротенике и рачунарства, на студијским програмима из области
енергетике; да кандидати имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и 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.
ОСТАЛО: Благовременом пријавом се сматра пријава поднета у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: попуњен и
одштампан пријавни формулар са званичне
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности за кривична дела
и о непостојању дискриминаторног понашања
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (извод из
казнене евиденције МУП-а Републике Србије не
старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), доказ одговарајуће високошколске
установе о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику (оригинал или оверена фотокопија) и
кратку радну биографију. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, из члана 139
став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања, доставља се пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, а избор се
врши у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве доставити Секретаријату Електротехничке школе на горе наведену адресу
или путем поште. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, по
основу избора за директора у првом
изборном периоду

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
образовање у складу са чл. 139, 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, број 8/15,
11/16, 13/16, 2/17, 8/17, 4/18, 13/18 и 2/20),

на одређено време од годину дана

Портир

Опис посла: обавља посао ноћног портира (у
времену од 18 до 06 часова) и друге послове
предвиђене Правилником о организацији и
систематизацији радних места Грађевинског
факултета.
УСЛОВИ: средње образовање; предност имају
кандидати са положеним стручним испитом из
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Наука и образовање

области заштите од пожара са средњом стручном спремом; радно искуство је пожељно али
није неопходно.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију са
подацима о досадашњем раду, доказ о образовању (оверену фотокопију дипломе), уверење о положеном стручном испиту из области
заштите од пожара (уколико је кандидат положио испит), потврду о радном искуству (уколико кандидат има радног искуства), потврду
од надлежних органа о неосуђиваности као и
потврду да против кандидата није покренута
истрага за кривична дела и да се против кандидата не води кривични поступак у РС. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс доставити на адресу: Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, Булевар краља Александра 73,
I спрат, соба 117. Телефон за додатне информације: 011/3218-638.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885
e-mail: info@metropolitan.ac.rs

Асистент/сарадник у настави
за ужу научну област
Математика
УСЛОВИ: Кандидати за сарадника треба да
испуњавају услове за избор у звања дефинисане чл. 74 (кандидати за сараднике – чл. 82,
83 и 84) Закона о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивању радног
односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове
конкурса треба да попуне електронску пријаву
коју могу да преузму на сајту Метрополитан
универзитета: http://www.metropolitan.edu.
rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje. Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на
електронску адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs. Допунску документацију (копије диплома
и радова) послати у електронском облику на
адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу: konkurs@
metropolitan.ac.rs или телефоном: 011/2030-885
(Гордана Пешић Скробоња). Конкурс је отворен
до 20.02.2021. године.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Редовни професор за ужу научну
област Геофизика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама
члана 74 став 10 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020) и одредбама чл. 1, 6, 24 и 26 Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 200
од 23.11.2017. године), у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
Радни однос заснива се на неодређено време.
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Редовни професор за ужу научну
област Економска геологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама
члана 74 став 10 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020) и одредбама чл. 1, 6, 24 и 26 Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 200
од 23.11.2017. године), у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
Радни однос заснива се на неодређено време.

Ванредни професор за ужу научну
област Историјска геологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама
члана 74 став 8 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018,
67/2019 и 6/2020) и одредбама чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 200 од 23.11.2017. године), у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Радни однос се заснива са пуним
радним временом, на одређено време.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија,
списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, доказ о учешћу на
међународном или домаћем научном скупу,
доказ о објављеном уџбенику или монографији,
изјава о изворности, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству), доставити
на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба 107, у року од 15 дана
од дана објавиљивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се
узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Виши стручно-технички сарадник за
студије и студентска питања
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: студије првог степена (основне академске, односно основне струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године, познавање рада
на рачунару. Уз пријаву са биографским подацима кандидати треба да приложе: фотокопију
извода из матичне књиге рођених, фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој школској
спреми, фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије – оригинале на увид. Рок за
пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Служби за опште послове - пријава
на конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019
и 6/2020 – др. закон), подзаконским актима,
условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.
Посебан услов: предмети уже научне области
за које се тражи просечна оцена: сви стручни прeдмeти Кaтeдрe зa рaчунaрску тeхнику и
инфoрмaтику.

Aсистeнт зa ужу нaучну oблaст
Eнeргeтски прeтвaрaчи и пoгoни
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019
и 6/2020 – др. закон), подзаконским актима,
условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.
Посебан услов: предмети уже научне области
за које се тражи просечна оцена: Eлeктрoeнeргeтскe инстaлaциje нискoг нaпoнa, Eлeктричнe инстaлaциje нискoг нaпoнa 2, Eлeктричнo oсвeтљeњe, Eнeргeтски eфикaсни систeми
oсвeтљeњa и Teрмички прoцeси у eлeктрoeнeргeтици.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса (биографија,
списак научних радова и радови у електронској
форми на CD-у, копија дипломе, односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење
о држављанству), доставити у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Доцент за ужe научнe области
Планирање и пројектовање
путева и аеродрома и Планирање
и пројектовање градских
саобраћајница
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из уже научне области којој наставни предмет
припада. Кандидати, поред општих услова, треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута
Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и
других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова
и оверен препис диплома. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се узети у разматрање.

ГРАФИЧКО-МЕДИЈСКА ШКОЛА
11070 Нови Београд,
Отона Жупанчича 19

Директор

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

на период од 4 године

Aсистeнт зa ужу нaучну oблaст
Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa
на одређено време од 3 године
2 извршиoцa

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон,
10/19, 27/18 – др. закон и 6/20): 1. има
одговарајуће високо образовање за наставника Графичко-медијске школе, за педагога
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и психолога 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; (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; 2. има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 3.
има наjмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговараjућег образовања.
4. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
5. ниjе осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за коjе jе изречена безусловна казна затвора у траjању од наjмање 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 саобраћаjа и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкциjу, и за коjе ниjе, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 6.
ниjе осуђивано правноснажном пресудом
за привредни преступ утврђен Законом о
основама система образовања и васпитања, 7.
има држављанство Републике Србиjе; 8.
зна српски jезик и jезик на коjем остваруjе
образовно-васпитни рад. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе у два примерка: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника; доказ о држављанству;
доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за привредни
преступ утврђен Законом о основама система
образовања и васпитања, доказ да се не води
кривични поступак; потврду о радном стажу;
доказ о познавању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није
стекао средње, више или високо образовање на
српском језику, у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о раду кандидата (извештај просветног саветника); биографски подаци са прегледом кретања у
служби. Уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Сви наведени докази саставни су
део пријаве за конкурс, морају бити оверени и
не могу бити старији од шест месеци. Приjава
на конкурс за избор директора, заjедно са
Бесплатна публикација о запошљавању

потребном документациjом, доставља се на
адресу: Графичко-медијска школа, Отона
Жупанчича 19, 11070 Нови Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за директора“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“
Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/2154-975, 2155-476
e-mail: sekretarosvok@gmail.com

Педагошки асистент

на одређено време од једне школске
године, односно до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са пријавним формуларом достављају школи
и то: оверену копију дипломе о одговарајућем
образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок
за достављање пријавног формулара са наведеном документацијом је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор школе. 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 избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. 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 ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата у
року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу школе: Основна школа „Влада Обрадовић Камени“, Нови Београд,
Добановачка 2а.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-860

Ванредни професор за ужу научну
област Финансијски менаџмент,
рачуноводство и ревизија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Правилником о

начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету,
Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о
организацији и систематизацији послова на
Факултету: за ванредног професора може бити
изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8, односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи,
има научни назив доктора наука; има научне,
односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима, са рецензијама;
има и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених
у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални
метод и сл.), односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављен уџбеник или
монографију, практикум или збирку задатака за
ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима и способност за наставни
рад. Заинтересовани кандидати дужни су да уз
пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом
и стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове. Напомена: сви прилози достављају се архиви Факултета, поред
папирне и у електронској форми, на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У
БЕОГРАДУ
11000 Београд, Др Суботића 8

Самостални стручно-технички
сарадник
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена, економски факултет.

Лабораторијски техничар

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: средње образовање – медицинска
школа, смер лабораторијски техничар; положен
стручни испит; поседовање лиценце за рад и
најмање 6 месеци рада у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети биографију и
копије докумената који се траже. Радни однос
се заснива на одређено време до 6 месеци.
Пријаве се подносе писарници Медицинског
факултета на горе наведену адресу. Рок за
пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања
огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“
11080 Земун, Аласка 17

Професор енглеског језика
са непуним радним временом

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима –
лекарско уверење; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
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од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије: 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пропратно писмо потребна
је следећа документација: биографија, диплома о одговарајућем образовању, сходно чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања, оверена копија не старија од 6 месеци;
уверење о држављанству РС, оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци; извод из
МК рођених, оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци. Наведену документацију доставити лично, поштом или мејлом на
адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа у листу „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати, особа за контакт: Драгана Ускоковић, секретар школе, телефон: 011/2612-753.

Професор разредне наставе у
боравку
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима – 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 делапротив 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 пропратно писмо потребна је следећа документација:
биографија, диплома о одговарајућем образовању,
сходно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, оверена копија не старија од
6 месеци; уверење о држављанству РС, оригинал
или оверена копија, не старија од 6 месеци; извод
из МК рођених, оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци. Наведену документацију
доставити лично, поштом или мејлом на адресу
школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати, особа за контакт особа: Драгана Ускоковић, секретар
школе, телефон: 011/2612-753.

ПУ „РАКОВИЦА“
11090 Београд
Славољуба Вуксановића 22

Медицинска сестра – васпитач
8 извршилаца

5 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да имају одговарајуће образовање;
2) да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3)
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да знају српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик); 6) дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу).
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Сви остали докази
саставни су део пријаве на конкурс. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању или оверену
фотокопију уверења о стеченом образовању
(уверење не може бити старије од 6 месеци); 2.
извод из матичне књиге рођених, оригинал или
оверена фотокопија; 3. уверење о држављанству, не старије од шест месеци, оригинал или
фотокопија оверена; 4. уверење полицијске
управе, не старије од шест месеци, да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Ако се доставља фотокопија уверења,
мора бити оверена. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

БОР

УСЛОВИ: средње образовање: медицинска сестра – васпитач или 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, обавеза полагања испита за лиценцу.

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

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и
услове прописане чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

ОСТАЛО, тако што се последња реченица у
тексту мења и исправно треба да гласи: Ближе информације могу се добити на телефон
019/548-474. У осталом делу текста оглас остаје
непромењен.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски сарадник у звању
сарадника у настави за ужу научну
област Машинство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о начину, поступку и ближим
условима стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника на Техничком
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер
машинства и уписане мастер академске студије
из научне области машинство. Остали услови
утврђени су одредбом члана 83 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и чл.
109, 116 и 117 Статута Техничког факултета
у Бору, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских
наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњавању услова конкурса достављају се на
горенаведену адресу. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

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

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Електроенергетика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука – електротехника и рачунарство или
докторат наука из уже научне области за коју
се наставник бира. Поред наведених услова
кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Крагујевцу (бр. III -01-523/43 од 16.07.2020.
године и измене и допуне бр. III-01-871/18
од 29.10.2020. године) и Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Кргујевцу (бр. III -01-523/44 од
16.07.2020. године, допуна бр. III -01-871/19
од 29.10.2020. године и измена и допуна бр.
III -01-1161/22 од 28. 12. 2020. године). Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању,
податке о радном искуству и друго. Уз пријаву
доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми, као и оверене
фотокопије диплома о претходно завршеним
степенима студија, списак научних и стручних радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана
72 став 4 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
67/2019 и 6/2020 – др. закон) и чл. 135 ст. 1
Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања
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и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у
звање Универзитета у Крагујевцу (доступно
на www.kg.ac.rs - Избори у звања - Документи
за заснивање радног односа и стицање звања
наставника), утврђена је обавеза кандидата,
учесника конкурса, да релевантна документа
која прилаже ради оцене испуњености општих
услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних Правилником о критеријумима
за избор у звање наставника Универзитета у
Кргујевцу, доставља у електронском облику, на
начин утврђен наведеним Упутством. Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Универзитета у Крагујевцу и Факултета техничких наука у Чачку. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати. Фотокопије поднетих докумената
уз пријаву на конкурс се не враћају.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СУНЦЕ“
Горњи Милановац, Вука Караџића 4

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора установе може да буде
изабрано лице које има: 1) одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног
сарадника: ако је стекло високо образовање за
васпитача или стручног сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије): 1. студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2.
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; лице из става 1
тачка 1 подтачка 2 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2. дужност
директора може да обавља и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем за васпитача на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем; 2) да
има одговарајуће радно искуство у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања: кандидат
са високим образовањем другог степена мора
да има осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи након стицања
одговарајућег образовања; кандидат са високим образовањем првог степена или вишим
образовањем мора да има десет година рада
на пословима образовања и васпитања у установи након стицања одговарајућег образовања; 3) да има дозволу за рад наставника,
васпитача или стручног сарадника, лиценцу;
4) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (доказ: лекарско
уверење које издаје надлежна здрвствена
установа доставља кандидат који је изабран
за директора, а пре закључења уговора о
међусобним правима и обавезама); 5) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
Бесплатна публикација о запошљавању

и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ: извод из казнене
евиденције), као и уверење привредног суда
да није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности. Кандидат за директора 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
тачке 5) конкурса (доказ: уверење основног и
вишег суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница,
односно да није покренут кривични поступак);
6) да има држављанство Републике Србије: не
може бити старије од 6 месеци; 7) да зна српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад, доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику на коме се обавља васпитно-образовни
рад (доказ: да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе); 8) да има обуку и положен испит
за директора: кандидат изабран за директора
установе који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност; 9) резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања доставља лице које
се пријавило на конкурс, а које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, односно изјаву да за време његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор.
Комисија за избор директора обавља интервју
са кандидатима. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља биографију и следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (дипломе стечене
у бившим југословенским републикама до 27.
априла 1992. године, у Републици Црној Гори
до 16. јуна 2006. године, морају имати решење
министра којим се потврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова васпитача или стручног сарадника, као и за
образовање стечено у исностранству); оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу за васпитача или стручног сарадника; потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања
и васпитања након стицања одговарајућег обаразовања; доказ о познавању језика на коме
се остварује васпитно-образовни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику на коме
се обавља васпитно-образовни рад, доказ да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе;
извештај стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања доставља
лице које се пријавило на конкурс, а које је
претходно обављало дужност директора установе, односно изјава да за време његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор.
Ако кандидат не достави доказе тражене у тачкама 5) и 6) конкурса, установа их прибавља
по службеној дужности. Директор се бира на
период од четири године, мандат тече од дана
ступања на дужност. Неблаговремене и непот-

пуне пријаве неће се разматрати. Пријаву са
потребном документацијом доставити у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“, у два примерка (у оригиналу или овереној фотокопији), на адресу:
Предшколска установа „Сунце“ Горњи Милановац, Вука Караџића 4, Горњи Милановац, са
назнаком: „Пријава за избор директора – не
отварати“.

ГЊИЛАНЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ”
Коретиште

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања,
то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена – мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука – у
ком случају је неопходна завршеност студија
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године), за васпитача
или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и
стручног сарадника; поседовање лиценце за
директора установе (кандидат који ту лиценцу
не поседује може бити изабран, али ће бити
дужан да испит за директора установе положи у року од две године од дана ступања на
дужност); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад;
неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; непостојање дискриминаторног
понашања на страни кандидата, утврђеног у
складу са законом; најмање осам година рада
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. За директора може да буде изабран и васпитач који,
уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање
за васпитача, стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије) или на
студијама у трајању од три године, или више
образовање, и најмање десет година рада на
пословима васпитања и образовања, после
стеченог одговарајућег образовања.
03.02.2021. | Број 919 |
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ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о држављанству (уверење
о држављанству и извод из матичне књиге
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; доказ да није осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(уверење о некажњавању из привредног суда,
не старије од шест месеци), доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе ако га има); доказ о обуци
и положеном испиту за директора установе оверен препис/фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); преглед
кретања у служби са биографским подацима
(необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара Предшколске установе и преко телефона 065/533-6206.

ЈАГОДИНА
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“
35210 Свилајнац, Радничка 4

Конкурс објављен 12. 08. 2020. године у публикацији „Послови“ број 894-895, поништава се у
целости за радно место: директор предшколске
установе.

КИКИНДА
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТЕФИ
ШАНДОР“
24400 Сента, Арпадова 83
тел. 024/811-412

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) завршену
основну школу; 2) 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) држављанство
Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1), 3) и 4) саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из тачке 2) – доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
изабрани кандидат треба да достави школи пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву са биографским подацима кандидати треба да прило-
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же: попуњен пријавни формулар са званичног
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења
о некажњавању (не старије од 6 месеци).

Административно-финансијски
радник
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) завршену
средњу школу, четврти степен стручне спреме
правног или економског смера, односно гимназију; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење); 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) држављанство Републике Србије; 5) три године радног
искуства, 6) знање рада на рачунару. Докази о
испуњености услова из тач. 1), 3) и 4) саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) –
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат треба да
достави школи пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву са биографским подацима кандидати
треба да приложе: попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи; оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о некажњавању (не старије од
6 месеци), потврду о радном стажу, доказ или
изјаву о знању рада на рачуанару.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу: Основна школа
„Петефи Шандор“, 24400 Сента, Арпадова 83.
Сва обавештења могу се добити на телефон:
024/811-412.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДУШАН РАДОЊИЋ“
34304 Бања
тел. 034/6777-014

Оглас објављен у публикацији „Послови”
07.10.2020. године, као и исправка објављена 21.10.2020. године, за наставника разредне наставе, на одређено време преко 60 дана,
поништавају се у целости.

Национална служба
за запошљавање

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДУШАН РАДОЊИЋ“
34304 Бања
тел. 034/6777-014

Оглас објављен у публикацији „Послови“
16.12.2020. године, за наставника музичке
културе, са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2021. године,
поништава се у целости.

ОШ „ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ“
34323 Страгари, Жике Пинтера 44
тел. 034/6522101

Стручни сарадник – педагог

на одређено време до повратка
запослене са породиљског и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18,
10/19), и то: да имају одговарајуће образовање; да имају физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела 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; да знају српски језик. Потребна документа: оригинал или оверена копија дипломе,
оригинал уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), оригинал извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци). Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Информације се могу добити на горе наведеној
адреси и кандидати могу слати пријаве на исту
адресу. Рок за доставу пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Ближе информације
се могу добити и код секератара школе на тел.
034/652-2101.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Сарадник у звање уметнички
сарадник (пијаниста) за уметничку
област Музичка уметност, ужа
уметничка област Клавир (за
потребе Катедре за дувачке
инструменте)
са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене дипломске академске студије, мастер академске студије и више нивое
студија са најмањој просечном оценом осам
(8) на свим нивоима студија, признати резултати уметничког рада и способност за уметничку сарадњу и наставни рад. Аудиција је
обавезна за све кандидате који се први пут
бирају у звање уметничког сарадника (клавир-
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ског сарадника) на Филолошко-уметничком
факултету у Крагујевцу. Обавезан предуслов је
непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о
високом образовању и остали обавезни, изборни, општи и посебни услови предвиђени су чл.
82 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18-3 др. закон, 73/18,
67/2019 и 6/2020 – др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
II-01/265/2 од 3. 4. 2018. године – www.kg.ac.
rs), Одлуком о изменама и допунама Статута
Универзитета у Крагујевцу I (бр. II – 01-400/6
од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II
(бр. II – 01-400/5 од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II – 01-564/3 од 28. 6.
2019), Одлуком о изменама и допунама Статута
Универзитета у Крагујевцу IV (бр. II-01-359/3
од 5. 6. 2020. године), Правилником о научним,
уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28. 5.
2020), чл. 143 Статута Филолошко-уметничког
факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25. 10.
2019. године – пречишћен текст), Одлуком о
изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр.
01-3927 од 7. 12. 2020. године), Правилником
о избору сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр. 01-3786 од 24. 12. 2020. године) –
www.filum.kg.ac.рс и другим актима Факултета
и Универзитета у Крагујевцу. Документа која
је потребно доставити на наведене конкурсе:
пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих нивоа
студија; извод из матичне књиге рођених (оверена копија); фотокопија личне карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чланом 72 став
4 Закона о високом образовању (оригинал или
верена копија), не старија од 6 месеци; потврда
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у
радном односу на ФИЛУМ-у). Кандидат прилаже
документацију прописану конкурсом са доказима о испуњености услова конкурса и 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.

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

К РА Љ Е В О
СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“

36350 Рашка, Омладински центар бб

Наставник машинске групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће
образовање; за радно место наставника
машинске групе предмета – одговарајуће
образовање прописано чланом 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Машинство и обрада метала („Службени гласник – Просветни гласник”,
бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017,
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019); да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик
и језик на којем остварују 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. Пријаве
се подносе лично у секретаријату школе или
путем поште на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву потребно је доставити:
биографију, извод из матичне књиге рођених,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности издато од
стране МУП-а Републике Србије и уверење о
држављанству. Фотокопије докумената морају
бити оверене. Оригинали уверења не смеју
бити старији од 6 месеци. Доказ да кандидат
има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Знање српског језика кандидат доказује дипломом о стеченом образовању.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6
тел. 037/811-761

Наставник физичког васпитања

за 45% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које испуњава услове прописане чл.
139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 3 ст. 1 тачка 12
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној

школи. Поседовање одговарајућег високог
образовања НОКС нивоа VII/1 или VII/2, које је
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије), и
то: студије другог степена из научне, односно
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне 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 из области економских наука.
Лице из члана 140 става 1) тачке 1 подтачка
2 ЗОСОВ мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело давање мита или примање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс
кандидат поред кратких биографских података
треба доставити следеће доказе о испуњености
услова: 1) попуњен и оштампан пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, 2) оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 3) оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству, 4) оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, 5) доказ о знању српског језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском, 6) уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела и дискриминаторно
понашање из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(не старије од 2 месеца, рачунајући до дана
истека рока за пријаву на конкурс). Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова достављати
поштом или лично на адресу школе, са назнаком „Конкурс за наставника физичког васпитања, на одређено време“. На полеђини коверте обавезно написати име, презиме адресу и
број телефона. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Документација се неће враћати кандидатима. Сви кандидати биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима.

ОШ „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ“
37258 Доњи Крчин
Крагујевачки друм бб
тел. 037/3795-180

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за рад у
Доњем Крчину и Тољевцу
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Наука и образовање

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за рад у Малој
Крушевици
УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос
може се пријавити кандидат који испуњава
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и има
одговарајућу врсту стручне спреме преме Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и
10/20). Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 6/20), за
наставника основне школе стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне области,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања и
то за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије, што се доказује уверењем
о држављнству; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријавни формулар кандидати достављају и
следећу документацију: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има високо образовање стечено
на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену
копију дипломе основних академских студија;
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу
са Законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ
издат од стране МУП-а РС, оригинал не старији
од 1 месеца); 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); уверење о
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држављанству Републике Србије, оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду. У
пријави кандидат треба да наведе тачну адресу
на којој живи и број телефона. Пријаву доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
телефон: 037/3795-180.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ ТРИФУН“ СА
ДОМОМ УЧЕНИКА

37230 Александровац, Крушевачка 8-10
тел. 037/3751-117

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање
у складу са Правилником о организацији и
систематизацији послова средње школе „Свети Трифун” са домом ученика Александровац
(основно образовање, I степен стручне спреме, са или без искуства); да поседује психичку, физичку и здравствену способности за рад
са децом и ученицима; да има држављанство
Републике Србије; да поседује знање српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете; доказ да поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотокопију
дипломе, сведочанства или уверења); доказ да
је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци, оригинали или оверене фотокопије); доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); доказ да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а,
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија). Напомена: доказ да поседује психичку, физичку и здравствену способности за
рад са децом и ученицима, доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује

директор школе и која ће утврдити испуњеност
услова за пријем кандидата у радни однос у
року од 8 дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 дана од пријема резултата психолошке процене. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима и
доноси решење о избору кандидата у року од 8
дана од обављеног разговора са кандидатима.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити лично или послати на адресу: Средња школа „Свети Трифун“ са домом
ученика, Крушевачка 8-10, 37230 Александровац. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона:
037/3751-117.

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

Наставник физике

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

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „ЗЕНЕЛ ХАЈДИНИ“
Тупале
16240 Медвеђа

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане члановима
122, 139 и 140 ставова 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020); да има
одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога школе,
стечено на студијама другог степена (мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије у складу са законом о високом образовању); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има лиценцу, односно стручни испит
за наставника, педагога или психолога; да има
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања и васпитања; 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 примања или давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад – албански језик; да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидат
је у обавези да приложи: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис
(фотокопију) уверења о положеном стручном
испиту; потврду о радном стажу, најмање 8
година рада у области образовања и васпитања, не старије од 6 месеци; уверење из суда
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да против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решенење
о одређивању притвора, не старије од 6 месеци; уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за наведена кривчна дела из члана
139 став 1 тачка 3 Законама о основама система
образовања и васпитања; лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених, не
старији од 6 месеци; пријаву на конкурс са радном биографијом и прегледом кретања у служби; доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад – албански језик. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се
подносе на адресу школе. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на број
телефона: 062/1764-716.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЂУКА ДИНИЋ“

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/600-449

Наставник енглеског језика

са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020); да испуњава услове у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник”
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр, 13/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и
15/2020); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама ситема образовања и васпитања
и непостојање дискриминаторног понашања
на страни кандидата, утврђеног у складу са
законом; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: попуњен
и одштампан пријавни формулар који кандидат преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (диплому о основним студијама и мастер студијама);
оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци од
објављивања огласа у публикацији „Послови“); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци од објављивања огласа у публикацији „Послови“); оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији „Послови“); писмени доказ
(уверење да је положио испит из српског
језика одговарајуће високошколске установе,
којим потврђује да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик,
уколико је одговарајуће образовање стекао
на страном језику). Кандидати који испуњавају услове конкурса, а коју су изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана упућују се на психо-

лошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
запошљавање применом стандардизованих
поступака. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу предати непосредно школи
или путем поште на горе наведену адресу. Све
информације у вези са огласом можете добити
на телефон: 016/600-449.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана ради
замене одсутног запосленог, за рад у
матичној школи у Бошњацу
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за
заснивање радног односа у складу са чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони 10/2019 и 6/2020) и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), односно:
да има одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да поседује доказ о неосуђиваности, односно да није осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 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 или језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
биографију са личним подацима; доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверену
копију дипломе); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-копију); уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фото-копију); доказ о неосуђиваности,
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; доказ о знању српског
језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
се доставља непосредно пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло03.02.2021. | Број 919 |
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ва кандидата за пријем у радни однос у складу
са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања
о избору кандидата, конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
и обавља разговор са кандидатима са листе, а
разговор ће се обавити у просторијама школе.
Рок за подношење документације је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве на конкурс доставити лично или слати
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос”.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

15320 Љубовија, Десанке Максимовић 3

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште услове, на основу чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
Закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020):
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; I степен стручне спреме
(најмање завршена основна школа). Уз пријаву
на конкурс, која треба да садржи краћу биографију са битним подацима о кандидату, кандидати треба да приложе: 1. доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству); 2. оверен препис/фотокопију
извода из матичне књиге рођених, 3. оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, 4. доказ о радном искуству на истим
или сличним пословима, уколико их кандидат поседује, 5. уверење о неосуђиваности, 6.
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. Пријаву са документацијом
слати препорученом поштом или доставити
лично у установу, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију“, на наведену
адресу. Ближе информације могу се добити код
секретара установе, на телефон: 015/561-763 и
063/123-9521.

Национална служба
за запошљавање
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НИШ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

Наставник економске групе
предмета за предмете: Основи
економије – 40% радног времена,
Јавне финансије – 40% радног
времена, Национална економија
– 10% радног времена, Пословне
финансије – 10% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и
6/2020): да имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука или
образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. год. За предмете Основи
економије, Национална економија: дипломирани економиста; дипломирани економиста смер финансијски, банкарски и берзански
менаџмент; дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; дипломирани економиста у области међународног пословања; мастер
економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије. За
предмете: Јавне финансије, Пословне финансије: дипломирани економиста; дипломирани
економиста смера финансијски, банкарски и
берзански менаџмент; дипломирани економиста
за рачуноводство и ревизију; дипломирани економиста у области међународног пословања;
дипломирани економиста – менаџер у банкарству; мастер економиста, претходно завршене
основне академске и мастер студије у области
економије. Кандидати треба и да: имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик (уколико је образовање завршено на
страном језику). Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја који је доступан у делу: Ново на сајту, на адреси: http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; кратку биографију (CV); диплому о завршеном одговарајућем образовању (кандидати који су стекли
академско звање мастер достављају и оверену
фотокопију дипломе са основних академских
студија); извод из података казнене евиденције надлежне полицијске управе (казнена еви-

денција се води код полицијских управа према
месту рођења кандидата, не старије од шест
месеци); уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); доказ о знању српског језика
уколико је образовање стечено на другом језику; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима не старије од шест месеци (доказ подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду). Документа се достављају у оригиналу
или овереној фотокопији. У складу са чланом
154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће минимум личних података кандидата уступити Националној
служби за запошљавање – Филијала Ниш ради
психолошке процене способности за рад са ученицима, јер је иста услов за заснивање радног
односа. Пријаве са потпуном документацијом
доставити Економској школи у Нишу, Мајаковског 2, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Као дан предаје докумената сматра се дан предаје пошти (печат поште).

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
18105 Ниш
Трг краља Александра 11

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

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др МИЛЕНКО ХАЏИЋ“
18000 Ниш, Зетска 55

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и
6/2020): да имају одговарајуће образовање
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016,
13/2016 – исп., 2/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 14/2020 и 15/2020), и то: професор,
односно дипл. филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; професор,
односно дипл. филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор,
односно дипл. филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор срп-
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ског језика и српске књижевности; професор
српскохрватског језика са јужнословенским
језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор
српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; професор југословенских књижевности; дипломирани филолог за књижевност и
српски језик; дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима;
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик, Српски језик и
књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српска филологија:
српски језик и лингвистика, Српска филологија: српски језик и књижевност, Српски језик
и примењена лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са
терријом књижевности); мастер филолог (студијски програми: Српски језик, Српски језик
и књижевност, Српска књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност); мастер професор
књижевности и језика (србиста); мастер професор књижевности и језика (компаратиста);
мастер професор предметне наставе. Лице
које је стекло академско звање мастер мора
имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски
језик и књижевност; Српска књижевност и
језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија; српски језик и
књижевност; Србистика.
ОСТАЛО: да кандидат има држављанство РС;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за 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
дискриминатнорно понашање; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс, а лекарско уверење прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидати су дужни да доставе: пријавни формулар доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; кратку биографију
(CV); оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (кандидати који су
стекли академско звање мастер достављају и
оверену фотокопију дипломе основних академских студија); уверење о држављанству (не
старије од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности (не
старије од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију (уверење МУП-а); лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима, не старије
од 6 месеци (доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о
знању српског језика подносе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језиБесплатна публикација о запошљавању

ку. Информације на број телефона: 018/535165, секретар школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У
складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће
минимум личних података кандидата доставити Националној служби за запошљавање ради
процене психолошких способности за рад са
ученицима. 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 конкурсну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи.
Као дан предаје докумената сматра се дан
предаје пошти (печат поште). Пријаве се могу
поднети лично или слати на адресу: Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш (са назнаком „За конкурсну комисију“, са наведеним
радним местом за које конкуришу), Зетска 55,
18000 Ниш.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО”
Мојстир
36320 Тутин
тел. 020/620-076

Наставник историје

у матичној школи у Мојстиру и у
издвојеном одељењу у Драги, са 70%
радног времена

Наставник биологије

у матичној школи у Мојстиру и у
издвојеном одељењу у Драги, на
одређено време до повратка запосленог
са места вршиоца дужности директора
школе, са 80% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који, поред општих услова прописаних Законом о раду, испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и
васпитања: одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања; има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; неосуђиваност за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за лице
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете; доказ о држављанству
(уверење о држављанству, односно извод из
матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о познавању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања.
Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Кандидати чије су

пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују
се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ „Алекса Ђилас Бећо” Мојстир, о чему ће кандидати
бити обавештени. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети
у разматрање. Пријаве са документима слати
на горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити путем телефона:
020/620-076.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ или специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године – дипломирани правник; 2. да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безуусловна казна
затовра 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 примања или давања мита;
за кривично дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћања 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. Кандидати попуњавају пријавни
формулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страници Минстарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар и краћу
биографију, кандидат доставља: 1. оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми или уверење о стеченој стручној спреми, 2. уверење о држављанству (не старије
од шест месеци), 3. извод из матичне књиге
рођених, 4. уколико диплома није издата на
српском језику као доказ да зна српски језик
кандидат прилаже доказ о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, у оригиналу или овереној фотокопији, 5. уверење да није осуђиван
(извод из казнене евиденције издат од полицијске управе), 6. лекарско уверење изабрани кандиадт доставља пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у новинама Националне
службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну
документацију кандидати могу доставити лично или путем поште на горе наведену адресу.
Ближе информације се могу добити на горе
наведени број телефона.
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Наука и образовање

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

36300 Нови Пазар, Трнава бб
тел. 020/385-728, 062/812-7336

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/2018, 10/19 и 6/20) и услове предвиђене Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015) и
то: поседовање одговарајућег образовања из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: на студијама другог степена
– мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, у ком
случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, 2) поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са ученицима; 3) неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународим правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију – непостојање дискриминаторног понашања на страни кандитата, утврђеног у складу за законом Републике Србије, као
и да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности; 4) да има
држављанство Репубилке Србије; 5) знање спрског језика и језика на којем се изовди образовно-васпитни рад; 6) да има дозовлу за радну лиценцу, односно положен стручни испит
за наставника, педагога или психолога; 7) да
има најмање осам година у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 8) да има завршену
обуку и положен испит за директора установе
(кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за
директора положи у року од две године од дана
ступања на дужност). 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 лице
које, уз испуњеност осталих горе наведених
услова, има одговарајуће образовање из члана
140 ст. 3 истог закона, тј. високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у
трајању од три године, или више образовање,
за наставнике те врсте школе, дозволу за рад
наставника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет година рада на
пословима васпитања и образовања у установи на пословима образовања и васпитања,
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после стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: одштампан и попуњен пријавни формулар преузет за званичне интернет странице
МПНТП, оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту, доказ да има најмање
осам година рада у установи у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (радна биографија), доказ
о држављанству (уверење о држављанству) као
и извод из МК рођених, доказ да није осуђиван
по основама из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, као и уверење привредног суда да није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика и
језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима), оверен препис/фотокопија уверења о положеном испиту
за директора установе – лиценца за директора (пријава која не садржи ово уверење неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора установе, лекарско уверење
које издаје надлежна здравствена служба доставља изабрани кандидат; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
– извештај просветног саветника ако га поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који су претходно обављали
дужност директора школе), оквирни план рада
за време мандата, доказе о својим стручним и
организационим способнистима, фотокопију
очитане личне карте. Пријава на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се установи у затвореној
ковети, на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, Трнава, 36300 Нови Пазар, са назнаком „Конкурс
за избор директора школе“. Пријава се може
доставити путем поште или предати лично у
канцеларији секретара школе. Рок за предају
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање, као ни фотокопије
докумената које нису оврене од стране надлежног органа. Додатне информације се могу добити код секретара школе лично или позивом на
број телефона: 020/385-728 или 062/812-7336.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб
тел. 020/313-745

Стручни сарадник – психолог

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, за
рад на српском и босанском језику

Наставник технике и технологије

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са неплаћеног одсуства, рад на
српском и босанском језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27, 18 и 10/19, 6/2020), које је
стекао на: 1. студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2) студије другог степена из

области педагошких наука или интердисциплинарне, мутидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2. на
основним студијама у тајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
лице из става 1 тачка 1) подтачка 2 мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има обавезно
образовање у складу са чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања и
образовање у складу са Правилником о остепену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/16, 10/16, 11/16 и 3/17, 13/2018 и 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020); да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, држављаство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за која је изречена
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања и давања
мита; за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети
следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег образовања (диплома, оригинал или
оверена копија или уверење уколико није издата диплома); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија, не старији од 6 месеци),
уверење о неосуђиваности из МУП-а и надлежног суда (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика
и језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дициплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из наведених дисциплина и
потребно је да приложи доказ о томе). Образовање је наставник, стручни сарадник обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос као услов за
полагање испита за лиценцу – оригинал или
оверена копија. Кандидат је дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs) и потребну документацију
заједно са одштампним пријавним формуларом и пријавом достави школи на горенаведену
адресу. За додатне информације обратити се на
број: 020/313-745. Неблаговремене и непотпуне
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пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс
остаје отворен осам дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36300 Нови Пазар, Трнава бб
тел. 020/385-728, 062/8127-336

Наставник енглеског језика

са 88,88% норме, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015, 88/17, 27/2018
– др. закони и 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020), и то ако: 1) има одговарајуће високо
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) има држављанство Републике Србије,
4) зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, 5) 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 дискиминаторно
понашање. Услови из става 1 члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3) и 5) члана
139 Закона о основама система образовања и
васпитања саставни су део пријаве на конкурс,
а из става 1 тачке 2 овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду. Прописани степен и врста образовања: у погледу степена и
врсте образовања, потребно је да кандидати
имају одговарајуће високо образовање, сходно члану 140 и образовање сходно члану 142
ст. 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 27/2018 – др. закони и 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020),
као и степен и врсту образовања сходно Правилнику о степену и врсти обрзовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС“, број 11/12) и Правилнику о организацији и систематизацији радних
места у ОШ „Ђура Јакшић“ Трнава, чл. 152 од
08.03.2018. године, чије одредбе нису у супротности са Правилником. Рок за доставу пријаве
на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидати
су у обавези да доставе: оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење којим се
доказује одговарајуће високо образовање; оригинал уверење о држављанству, не старије од
шест месеци; оригинал извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци; одговарајући доказ (потврда, уверење или друга
исправа коју издаје надлежна високошколска
установа) којим се доказује да кандидат има
одговарајуће образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирана 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, сходно
члану 142 став 1 Закона о основама система
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образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 27/2018 – др. закон и 10/2019, 27/2018 –
др. закон и 6/2020); одговарајући доказ којим
се доказује познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад сходно члану
139 став 1 тачка 5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
27/2018 – др. закон и 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020). Пријаве са потребним документима слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“, или лично доставити школи.
Пријаве кандидата који не испуњавају услове
конкурса у погледу прописаног степена и врсте
образовања, одговарајућег високог образовања
и прописаног занимања (стручног назива), као
и непотпуне (не садрже сва тражена документа
прописана конкурсом) и неблаговремене, неће
се узимати у обзир приликом разматрања за
пријем у радни однос.

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7
тел. 020/5100-710

Наставник изборног предмета
Уметност и дизајн

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства или
до преузимања запосленог, односно до
коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос
на неодређено врме, а најкасније до
31.08.2021. године, са 70% радног
времена

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник биологије

на одређено време до повратка
запослене са боловања

Наставник биологије

казна затвора у трајању од најмање три месеца,
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе следећа документа: 1. оверене преписе / фотокопије диплома о стеченом образовању основних и мастер
студија за наставнике; 2. уверење о држављанству; 3. извод из матичне књиге рођених; 4.
доказ о знању српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); 5. доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања.
Докази о испуњености услова из тачака 1, 2,
3, 4 и 5 достављају се уз пријаву, а лекарско
уверење се прибавља пре закључења уговора о
раду. Пријаве треба послати на адресу: Гимназија, Вука Караџића 7, 36300 Нови Пазар.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Оглас објављен 13.01.2021. године у публикацији „Послови“ број 916, поништава се у
целости.

на одређено време ради замене
наставника који обавља послове
помоћника директора до 31.08.2021.
године, са 50% радног времена

ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО”

Наставник енглеског језика

Наставник босанског језика за 5
часова и српског као нематерњег
језика за 5 часова

на одређено време ради замене
наставника који обавља послове
помоћника директора до 31.08.2021.
године, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати за радно место наставника треба да испуњавају услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да имају одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске 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 који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији; б) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да имају држављанство Републике Србије; г) да знају српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад; д)
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна

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

укупно за 55% норме, у издвојеном
одељењу у Долову, на одређено време
до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања,
а потребна документација је: 1. одговарајуће
образовање; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима 3.
потврду 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. уверење о
држављанству; 5. да зна српски језик, ако се
образовно-васпитни рад остварује на језику
националне мањине, осим услова из става 1
члана 139, лице мора да има и доказ о знању
03.02.2021. | Број 919 |
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језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 1, 3, 4 и 5 саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2 прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, који заједно са потребном документацијом достављају школи у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“, на адресу: ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“,
Тутин, Његошева 15. Кандидати ће бити писмено обавештени о избору у року од 8 дана од
дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Наставник српског језика као
нематерњег

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник хемије

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства, са
70% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове
прописане законом: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140, 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони 10/19, 6/2020), које је стекао: 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 групу предмета; 2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне 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
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и: да има обавезно образовање у
складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања и образовање у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 3/17,
13/18 и 11/19). 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 шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова;
психичку, физичку и здраствену способност за
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рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања и давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образвоно-васпитни рад; кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Уз пријаву
на конкурс потребно је доставити следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег образовања (диплома, оригинал или оверен препис
дипломе о завршеном образовању или уверење
уколико није издата диплома); исправу коју
идаје високошколска установа а којом кандидат доказује да је стекао образовање из психолошких и методичких дисциплина или доказ
из високошколске установе да су у току студија
положили испите из педагогије и психологије;
уверење о држављанству, оригинал или оверену копију, не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија, не старије од шест месеци); уверење
о неосуђиваности из МУП-а и суда (не старије
од шест месеци); одговарајући доказ којим се
доказује знање српског језика и језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад (босанског језика), сходно члану 141 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здраствене спсообности за рад са ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Кандидат
је дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и потребну
документацију заједно са одштампаним формуларом достави школи на горе наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматање. У поступку одлучивања о
избору наставника, директор ће извршити ужи
избор кандидата који ће бити упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О времену и месту
провере изабрани кандидати биће накнадно
обавештени. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. За
додатне информације обратити се на горе наведени контакт телефон.

ПУ „ХАБИБА СТОЧЕВИЋ“
36320 Тутин, 7. јули 16
тел. 020/810-494

1. Васпитач

вртић „Полетарац 1“
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који

су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама у трајању од три
године, као и одговарајуће више образовање.

2. Медицинска сестра

вртић „Маја“ – 2 извршиоца, вртић
„Полетарац II“ – 3 извршиоца
5 извршилаца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат треба да испуњава
и услове прописане чл. 139, 140 и чланом 155
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони и 10/2019), и то да има стечено
одговарајуће образовање: средња медицинска
школа – смер медицинска сестра – васпитач
или 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.

3. Спремачица

вртић „Маја“ – 3 извршиоца, вртић
„Полетарац I“ – 1 извршилац, вртић
„Полетарац II“ – 1 извршилац, вртић
„Бубамара“ – 1 извршилац
6 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима прописаним
законом и ако има: 1) основно образовање (II
степен стручне спреме).

4. Вешерка

вртић „Маја“ – 1 извршилац, вртић
„Полетарац II“ – 1 извршилац
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: 1) основно образовање (II
степен стручне спреме).

5. Економиста за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има 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 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару.

7. Дефектолог – логопед
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке струковне
студије) или на основним академским студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи пријавни формулар доступан
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, личну
и радну биографију са важећом адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
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рена фотокопија); уверење, односно извод из
казнене евиденције МУП-а да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на адресу установе: ПУ „Хабиба
Сточевић“, 7. јули 16, Тутин. Више информација
на телефон Предшколске установе „Хабиба Сточевић”, 020/810-494.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36320 Тутин, Његошева 13
тел. 020/811-180

Наставник музичке културе
место рада Тутин

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи и то: да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље 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 Србији; да зна босански језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом
и контакт телефоном; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ
о неосуђиваности; доказ о познавања језика на
коме се настава изводи. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају школи. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева 13, у року
од 8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу предати и лично у секретаБесплатна публикација о запошљавању

ријату школе, од 8 до 14 часова, сваког радног
дана. Контакт телефон: 020/811-180.

вилником о организацији послова Факултета
спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: оверену копију дипломе из одговарајуће научне области, биографију са неопходним елементима за писање извештаја, списак
стручних и научних радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве се
примају у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: Универзитет у Новом Саду,
Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
сад, Ловћенска 16. Контакт телефон: 021/450188 локал 124.

36320 Тутин, Његошева 13
тел. 020/811-180

Професор физике

за 65% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог
са функције помоћника директора
школе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи, и то: да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље 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 босански језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом
и контакт телефоном; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о
неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева 13, у року
од15 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу предати и лично у секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког радног
дана. Контакт телефон: 020/811-180.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник – сва звања, за ужу
област Основне научне дисциплине у
спорту и физичком васпитању, група
предмета Кошарка
УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени
су Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
73/2018 и 67/2019), Статутом Факултета и Пра-

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ
САДУ

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

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

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 Електроника
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 кандидат 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 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 за ужу научну област
Планирање, регулисање и
безбедност саобраћаја

у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
саобраћајно инжењерство или архитектура
(ТТ); да је кандидат 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 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 за ужу научну област
Примењене рачунарске науке и
информатика

у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
електротехничко и рачунарско инжењерство;
да је кандидат 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 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 за ужу научну област
Логистика и интермодални
транспорт

у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
саобраћајно инжењерство или електротехничко
и рачунарско инжењерство; да је кандидат 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 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 за ужу научну област
Организација и технологије
транспортних система

у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време
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УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
саобраћајно инжењерство; да је кандидат 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 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 за ужу
научну област Ливење, термичка
обрада, инжењерство површина и
нанотехнологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије
из области машинско инжењерство; 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 минималним
условима за избор наставника и сарадника на
Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Телекомуникације и
обрада сигнала
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије
из области електротехничко и рачунарско
инжењерство и студент докторских студија који
је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам)
или завршене магистарске студије из области
електротехничко и рачунарско инжењерство
по законима пре доношења 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 сарадника у
настави за ужу научну област
Графичко инжењерство

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
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), графичко
инжењерство и дизајн или 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 наставни-

ка и сарадника на Факултету техничких наука
у Новом Саду

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Примењене рачунарске науке и
информатика

на одређено време од једне године
3 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
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 Управљање ризиком од
катастрофалних догађаја

на одређено време од једне 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
грађевинско инжењерство или архитектура (ТТ)
или инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду или управљање ризиком од
катастрофалних догађаја и пожара 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
Телекомуникације и обрада сигнала
на одређено време од једне 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
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.

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Електроника

на одређено време од једне 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
елекротехничко и рачунарско инжењерство
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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 нивоа
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 докторским академским
студијама. За избор у звање сарадника у настави приложити и: потврду да је кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија. За избор у звање
асистента приложити и: потврду да је кандидат
студент докторских студија. Уколико кандидат поседује диплому магистра наука, односно магистра уметности и потврду да кандидат
има прихваћену тему докторске дисертације,
односно докторског умнетничког пројекта. За
избор у звање: доцента, ванредног професора
и редовног професора приложити и: попуњен
електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање nastavnika-UNS_
Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-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. За избор у звање редовног професора,
као доказе о цитираности обавезно је доставити потврду Матице српске, поред које кандидат
може доставити и друге доказе (научне радове
у којима се види цитираност, одштампану листу
цитата са Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који
представља услов за избор у звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи
Бесплатна публикација о запошљавању

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 (осам) дана од дана
објављивања.

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“
27.01.2021. године, мења се у делу текста за
избор у звање сарадника у настави за ужу
научну област Теоријска и примењена физика
и заснивање радног односа на одређено време у трајању од 1 (једне) године, за 2 (два)
извршиоца, са пуним радним временом, почев
од дана ступања на снагу уговора о раду, тако
што се уместо за 2 (два), конкурс расписује за
1 (једног) извршиоца. Текст конкурса у осталом
делу остаје непромењен. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ИСИДОР БАЈИЋ“

21000 Нови Сад, Његошева 9

Наставник корепетиције

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, образовни профили: дипл. музичар, усмерење пијанист; дипл. музичар – пијаниста; дипл. музичар – оргуљаш; дипл. музичар – чембалиста;
академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста;
мастер музички уметник, професионални статус клавириста, оргуљаш или чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус
камерни музичар; дипл. клавириста. Кандидати су дужни да поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 до
29 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
69/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17), испуњавају
и посебне услове утврђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и
уметничким школама у подручју рада Култура,
уметност и јавно информисање („Сл. гласник –
Просветни гласник РС“, бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017, 9/19), као и посебне услове утврђене чл. 139 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/17, 10/19, 6/2020), то јест да: 1. имају одговарајуће образовање, у складу са чл. 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 10/19,
6/2020); 2. психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3.
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу

са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике
Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс приложе следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; уверење о неосуђиваности у складу са
тачком 3 текста конкурса (оригинал, да није
старије од 6 месеци); уверење о држављанству
РС (оригинал или оверену фотокопију); доказ о
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (српски језик), осим уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, у ком случају је у обавези да достави
доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе; фотокопију личне карте; кратку биографију.
Доказ о испуњености услова из тачке 2 конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у обзир. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи на адресу: Музичка школа „Исидор Бајић“ Нови Сад, Његошева 9, 21000 Нови
Сад или лично секретаријату школе, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ“
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23
тел. 021/6040-428
e-mail: ekonomskabp@gmail.com

Чистачица

на одређено време, замена одсутне
запослене
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду, услове из чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18,
10/2019, 6/2020 ) и то: а) одговарајуће образовање, најмање први степен стручне спреме, односно завршена основна школа; б) да
имају 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 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; г) да имају држављанство Републике Србије и д) да знају српски језик. Докази о
испуњености услова из тачака а), в), г) и д)
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља
се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат прилаже: 1) оверену фотокопију
дипломе (доказ о одговарајућем образовање);
2) доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став
1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а); 3) извод
из матичне књиге рођених (оригинал или ове03.02.2021. | Број 919 |
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рена фотокопија), 5) уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); 6) доказ о знању српског језика, као
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
у Националну службу за запошљавање у Бачкој Паланци. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе: Средња
стручна школа „Др Радивој Увалић“, Трг братства јединства 23, 21400 Бачка Паланка или
донети лично у просторије школе, радним
даном од 8.00 до 12.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови сад, Ловћенска 16

Асистент за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту
и физичком васпитању, група
предмета Гимнастика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив магистра наука и прихваћена
тема докторске дисертације са завршеним
претходним нивоима студија са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Кандидат
треба да испуњава услове који су предвиђени
Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“ бр. 88/17) и Статутом Факултета спорта
и физичког васпитања. Уз пријаву кандидат
треба да приложи: краћу биографију, доказе
о испуњености услова из конкурса (оверену
копију дипломе Факултета спорта и физичког
васпитања, оверену копију дипломе о завршеним мастер студијама или дипломе о стеченом
академском називу магистра наука и потврду
о уписаним докторским студијама или потврду о прихватању теме докторске дисертације
на Факултету спорта и физичког васпитања)
и доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве са
документацијом подносе се општој служби
Факултета спорта и физичког васпитања у
Новом Саду, Ловћенска 16. Рок за пријављивање је 8 (осам) дана. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Контакт
телефон: 021/450-188 лок. 124.

ПИРОТ
ОШ „ХРИСТО БОТЕВ“

18320 Димитровград, Христо Ботев 3

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена
– мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисци-
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плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, у ком
случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета) или 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способност за рад са децом и
ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита; за 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,
као и да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; 4.
поседовање држављанства Републике Србије;
5. знање српског језика и језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (бугарски
језик); 6. поседовање дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); 7. обука и положен испит за директора
школе; 8. најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву
на конкурс (пријавни формулар, одштампан са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС), кандидат треба да поднесе: доказ о држављанству
(уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених, не старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад, тј. бугарског језика, осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима; оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, као и о непостојању дискриминаторног понашања – уверење надлежне полицијске
управе МУП-а Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс); доказ о
неосуђиваности 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); потврду о радном искуству од најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе); оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе,
ако је кандидат поседује (пријава која не буде
садржала наведени документ неће се сматрати

непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора установе); 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. Документа се достављају у оригиналу или овереној
фотокопији и иста се по окончању конкурса
не враћају кандидатима. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса достављају се у
затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за
избор директора школе“, лично или поштом на
адресу: Основна школа „Христо Ботев“, 18320
Димитровград, Христо Ботев 3. О резултатима
конкурса кандидат ће бити обавештен након
пријема решења о именовању директора школе од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
тел. 010/361-476.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ КИРИЛО И
МЕТОДИЈЕ“
18320 Димитровград, Кирил и Методи 12

Наставник економско-туристичке
групе предмета
са наставом на српском и бугарском
језику, за 80,5% радног времена

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

ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
18300 Пирот, Војводе Степе 15

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: има одговарајуће високо образовање из члана 140 став
1, 2 и 3 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: 1) студије другог степена за васпитача или
стручног сарадника и најмање осам година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања, 2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области за васпитача или стручног сарадника
или области педагошких наука и најмање осам
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања, 2) 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, 3) одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије) 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; има дозволу
за рад васпитача и стручног сарадника (лиценца); има обуку и положен испит за директора
установе (лиценца за директора), изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност; има психичку,
физичку и здравствену способности за рад са
децом; има држављанство Републике Србије;
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
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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; зна српски језик, језик на
којем остварује васпитно-образовни рад. Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, доказ о резултату стручно- педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника). Сви докази о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс. Комисија за избор директора спроводи
изборни поступак и обавља интервју са кандидатима. Директор се бира на период од четири
године. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа организације надлежне за послове запошљавања. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази комисија
за избор директора не разматра. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: доказ о
држављанству (уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци); доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија, не старије од шест
месеци); доказ о положеном испиту за лиценцу
(оверена фотокопија, не старије од шест месеци); доказ о радном искуству након стеченог
одговарајућег образовања (потврда о радном
искуству у предшколској установи); потврду
Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности (не старије од шест месеци); уверење
привредног суда о некажњаваности за привредни преступ и да није изречена правноснажна
судска мера безбедности забране вршења дужности уназад за три године; уверење основног
суда да није покренут кривични поступак; уверење вишег суда да није покренут кривични
поступак; лекарско уверење; уколико кандидат
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; преглед
кретања у служби са биографским подацима
(радна биографија). Предшколска установа
нема обавезу враћања приложене конкурсне
документације канидатима. Пријаве на конкурс
доставити лично или поштом на адресу: Војводе Степе 15, 18300 Пирот. Све информације о
конкурсу могу се добити путем контакт телефон: 062/8026-324.

бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018). Докази које кандидат
треба да приложи уз пријаву: 1) да има одговарајуће образовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије) или б) на 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 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 – образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази о испуњености
услова о одговарајућем образовању, држављанству, о неосуђиваности и знању српског језика
саставни су део пријаве на конкурс и подносе
се у виду оверених фотокопија, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавање применом
стандардизованих поступака. Решење о избору
кандидата донеће конкурсна комисија, у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Пријавни формулар и потребну
документацију послати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Лица задужена за давање обавештења о конкурсу су: секретар школе, тел.
066/667-8161 и директор школе, тел. 064/1477441. Пријаве слати на адресу: Основна школа
„Бранко Радичевић“ Голубац, Рудничка 9, 12223
Голубац.

ПОЖ АРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

12233 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-129, 012/638-642

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана, до
повратка запосленог одсутног због
избора на дужност директора друге
школе у другом мандату, а најкасније
до 26.01.2025. године, место рада:
издвојено одељење у Војилову,
комбиновано одељење
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), као
и да имају одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,

12308 Орешковица, Свете Марије бб

Наставник предметне наставе –
наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему, VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава посебне услове из чл. 139, 140 и 144 Закон
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник“, бр. 88/2017, 27/2018 – и
др. закон, 10/2019, 27/18 – др. закон и 6/20)
и одредбама Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
за рад у основној школи („Просветни гласник
РС“, бр. 11/12, 15/13). Уз пријавни формулар
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
на конкурс са кратком биографијом доставити и доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену
стручне спреме (оверену фотокопију дипломе);
2. потврду о психичкој, физичкој и здравстве03.02.2021. | Број 919 |
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ној способности за рад са децом; 3. потврду
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија, 5. уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци; 6. доказ о познавању српског језика
и језика на којем се 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 8 дана од дана објављивања
у листу „Послови“. Неблаговремене пријаве и
пријаве без доказа о испуњавању свих услова
конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са напоменом „Пријава
на конкурс – не отварати“ или лично предати у
секретаријату школе од 08 до 14 часова.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАСЛАЧАК“
Сјеница, Нова бб
тел/факс: 020/741-207, 741-284

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: Општи услови: 1) да кандидат има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Поред општих услова
за заснивање радног односа утврђених чланом 139 ЗОСОВ, кандидат треба да испуњава
услове у погледу стручне спреме: VII степен,
одговарајуће високо образовање на основним
студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године и положен испит за
службеника за јавне набавке, у складу са чланом 11 под 3 тачка 3.5 Правилника о организацији и систематизацији послова у ПУ „Маслачак“ у Сјеници.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кан-
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дидат треба да достави: биографију, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверен препис (фотокопију) дипломе о
одговарајућој стручној спреми, уверење МУП-а
о неосуђиваности за кривична дела из члана
139 став 1 тачке 3) ЗОСОВ; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом доставља се пре закључења уговора о раду; доказ да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
доставља кандидат које одговарајуће образовање није стекао на српском језику, тако што
доставља потврду или уверење да је положио
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе,
као и потврду о познавању српског језика. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији НСЗ „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаву на конкурс и
осталу потребну документацију заинтересовани
кандидати могу доставити лично или поштом,
на адресу: Предшколска установа „Маслачак“,
Нова бб, 36310 Сјеница.

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: Општи услови: 1) да кандидат има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Поред општих услова
за заснивање радног односа утврђених чланом 139 ЗОСОВ, кандидати треба да испуњавају следеће услове у погледу стручне спреме:
VII степен, одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године – психолог, у складу са чл. 41 и 42 Закона о предшколском васпитању и образовању,
чланом 140 ЗОСОВ и чланом 11 под 2 тачка 2.4
Правилника о организацији и систематизацији
послова у ПУ „Маслачак“ у Сјеници.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
оверен препис (фотокопију) дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверење МУП-а о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачке 3)
ЗОСОВ, потврду или уверење од високошколске
установе да је кандидат у току студија положио
испите из педагогије, психологије и методике
или оверену фотокопију уверења да је кандидат положио стручни испит, односно испит за
лиценцу; доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом доставља се пре закључења уговора о раду; доказ
да зна српски језик и језик на коме се остварује

образовно-васпитни рад доставља кандидат
које одговарајуће образовање није стекао на
српском језику, тако што доставља потврду или
уверење да је положио испит из српског језика
са методиком по програму одговарајуће високошколске установе, као и потврду о познавању српског језика. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаву на конкурс и осталу потребну документацију заинтересовани кандидати могу доставити лично или поштом, на адресу: Предшколска
установа „Маслачак“, Нова бб, 36310 Сјеница.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: Општи услови: 1) да кандидат има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Поред општих услова
за заснивање радног односа, утврђених чланом
139 ЗОСОВ, кандидат треба да испуњавању
услове у погледу стручне спреме: за рад са
децом узраста од шест месеци до две године и
са децом од две до три године – лице које има
одговарајуће средње образовање, медицинска
сестра – васпитач, у складу са чланом 39 Закона о предшколском васпитању и образовању и
члана 11 под 2 тачка 2.2 Правилника о организацији и систематизацији послова у ПУ „Маслачак“ у Сјеници.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оверен препис (фотокопију) дипломе о одговарајућој стручној спреми; уверење МУП-а о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачке
3) ЗОСОВ; доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом доставља се пре закључења уговора о раду; доказ
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат које одговарајуће образовање није стекао
на српском језику, тако што доставља потврду
или уверење да је положио испит из српског
језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву на
конкурс и осталу потребну документацију заинтересовани кандидати могу доставити лично
или поштом, на адресу: Предшколска установа
„Маслачак“, Нова бб, 36310 Сјеница.
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Штаваљ
36310 Сјеница

1. Наставник физичке културе

са 60% радног времена, за рад у
матичној школи у Штављу, на одређено
време до повратка радника са функције,
а најдуже до 31.12.2024. године
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар са званичне
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, каднидати су дужни доставити следећа документа којима доказују испуњеност услова за пријем у радни однос из чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1) да имају одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о осовама система
образовања и васпитања; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 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 прибавља се пре закључења уговора о
раду. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити лично у школи или на адресу:
ОШ „Бранко Радичевић“, 36311 Штаваљ, Ново
насеље бб. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

жен испит за директора (изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност); да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора 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 примања и давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство РС; да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

ПРОКУПЉЕ

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: оверену копију дипломе о стеченој
стручној спреми, оверену копију дозволе за
рад, односно уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу, потврду о радном искуству, биографију са кратким прегледом
кретања у служби, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), фотокопију извода из
матичне књиге рођених, уверење надлежног
привредног суда да нису правоснажно осуђени за привредни преступ у обављању дужности, лекарско уверење, доказ о знању српског
језика (ако образовање није стечено на српском језику), доказ да имају обуку и положен
испит за директора установе (пријава уз коју
није приложен овај доказ неће се сматрати
непотпуном). Уколико се на конкурс пријави
кандидат који је претходно обављао дужност
директора школе дужан је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс за директора школе“.

ГИМНАЗИЈА

СМЕДЕРЕВО

18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-020

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140, став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, 108/15), и то: високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије, мастер струковне студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао образовање до 10.
септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника средњег општег образовања; има
дозволу за рад – лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника, има обуку и полоБесплатна публикација о запошљавању

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/653-633

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да имају одговарајуће образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: за директора може бити
изабрано лице које испуњава следеће услове:
поседовање одговарајућег високог образовања
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника,
односно да има одговарајуће образовање за
наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена
– мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајуће области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, у ком случају
је неопходна завршеност студија првог степена
из научне, односно стручне области за одгова-

рајући предмет, односно групу предмета) или
2) на основним студијама у трајању од најмање
четирии предмет, односно групе предмета; студије другог степена из године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника;
обуку и положен испит за директора школе
(изабрани директор који нема положени испит
за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање
српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, као и да није
осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања у вршењу раније
дужности; најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
његовог објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испита за лиценцу; доказ
о поседовању држављанства Републике Србије;
уверење да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; потврду о радном стажу у школи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, осим утврђивања испуњености услова за избор директора,
комисија цени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), а уколико се на конкурс
пријавило лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, оверену
фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује), радну биографију (факултативно), доказ о поседовању организационих
способности (факултативно). Комисија ће у року
од 8 дана по истеку рока за подношење пријава обавити интервју са кандидатима. Пријаве
на конкурс се достављају непосредно или путем
поште на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара
школе, непосредно или путем телефона, позивом на број: 026/653-633.
03.02.2021. | Број 919 |

39

Наука и образовање

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/4101-433

Наставник математике

са 77,78% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника математике може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),
кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и
6/20) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са
чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),
кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичкох дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат
који не поседује ово образовање биће дужан
да га стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријеме у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Наставник који је у току студија положио испит из
педагогије или психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона.
Кандидат треба да има и: уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да приложе: 1.
радну биографију, 2. попуњен пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc – обавезно; 3. уверење
о држављанству РС, оригинал или оверену
копију не старије од 6 месеци – обавезно; 4.
диплому о стеченом образовању, оригинал или
оверену копију не старију од 6 месеци – обавезно; 5. доказ о неосуђиваности (уверење из
ПУ) за дела из члана 139 став 1 тачка 3 закона
о основам система образовања и васпитања и
непостојању дискриминаторног понашања, оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци – обавезно; 6. доказ о знању српског језика
(обавезно за кандидате који образовање нису
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стекли на српском језику); 7. оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стеченом стручном испиту или потврду високошколске установе да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања
(није обавезно, уколико кандидат исто поседује
пожељно је да достави). Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Одлуку о избору
кандидата комисија ће донети у року од осам
дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба послати на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона:
026/410-1433.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Педагог

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно
до повратка запослене са функције
директора школе
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања, односно одговарајуће високо образовање прписано чл. 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17), стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
то: дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски педагог, дипломирани педагог-мастер и мастер педагог, 2.
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; 3.
поседовање држављанства Републике Србије;
4. неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом; 5. знање српског језика, односно
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: 1) попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства про-

свете, науке и технолошког развоја; 2) краћу
биографију; 3) доказ о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија
(уверење о држављанству, не старије од шест
месеци), 4) извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија (извод не
старији од шест месеци); 5) оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању (не старија од шест месеци); 6)
доказ о неосуђиваности издат од надлежног
МУП-а (не старији од три месеца); 7) доказ о
знању српског језика, осим за кандидате који
су на српском језику стекли одговарајуће образовање. Пре закључења уговора о раду, кандидат подноси и доказ о испуњености услова
из члана 139 став 1 тачка 2 Закона о основама
система образовања и васпиатања (уверње да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима). Конкурс
спроводи конкурсна комисија. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија
неће се узети у разматрање. Решење о избору
кандидата конкурсна комисија доноси у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима који испуњавају услове за пријем
у радни однос. Школа нема обавезу да кандидатима пријављеним на конкурс врати приложену документацију по конкурсу. Пријаве
треба послати поштом (обавезно са повратницом) уз назнаку „За конкурс” на горенаведену
адресу или поднети непосредно у Секретаријат
ОМШ „Божидар Трудић” Смедеревска Паланка.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона:
026/317-490.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕМСКИ ФРОНТ“

22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-137

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Чланом 122 став 2 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон
и 10/2019 и 6/20), прописано је да директор
школе може да буде лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
и то: да има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, педагога или психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1)
на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; 2) на студијама другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, при чему мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10 септембра 2005. године; да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да има обуку и положен испит за директора установе; да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравстве-
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ну 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
мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да
поднесу доказе о испуњености прописаних
услова и то: оверен препис или фотокопију
дипломе о стеченом образовању за наставника
основне школе, педагога или психолога; оверен препис или фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду/е о раду у школи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (у оригиналу);
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања из члана 139 став
1 тачка 3 Закона (уверење МУП-а о некажњавању, извод из казнене евиденције издато по
објављивању конкурса); уверење привредног
суда да кандидат за директора није осуђиван правноснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности (издато
по објављивању конкурса), уверење надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога за кривична
дела наведена у конкурсу (издато по објављивању конкурса), оверен препис / фотокопију
лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује), доказ о држављанству (уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци или
оверена копија уверења о држављанству не
старијег од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија
извода); доказ о знању српског језика у складу са чланом 141 став 7 Закона (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику), очитану личну карту, доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе, фотокопија); преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно); програм
рада кандидата и план развоја школе (обавезно). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о
регулисању права и обавеза директора школе.
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
који у штампаној форми доставља школи уз
пријаву. Пријава на конкурс заједно са потребном документацијом и прилозима доставља се
препорученом пошиљком или лично на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
За све додатне информације кандидати се
могу обратити секретару школе, радним даном
од 8 до 12 часова, на телефон: 022/712-137
или на имејл-адресу школе: os.sremski.front@
gmail.com.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК“
22221 Лаћарак, 1. новембар 221
тел. 022/670-112

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
истека мандата директора школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове:
да има одговарајуће образовање у складу са чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020)
и чл. 2 став 1 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,
11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и 19/20) и то: да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020): 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 групу предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисцилпинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, при чему мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали образовање
до 10. септембра 2005. године. Кандидати треба да испуњавају и услове и у складу са чланом 2 став 1 Правилника 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, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,
8/20, 16/20, 19/20) и то: професор разредне
наставе, професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу, мастер
учитељ, дипломирани учитељ – мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу. Докази: оверена фотокопија
дипломе, а за лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани – мастер
доставља се и оверена копија дипломе о завршеним основним академским студијама. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању
српског језика доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику; доказ 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
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примања мита или давања мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне

слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци, надлежне полицијске управе);
кратка биографија – CV. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије
www.mpn.gov.rs и уз одштампан и попуњен
пријавни формулар достављају школи наведене доказе са кратком биограафијом. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат 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 бити разматране. Пријаве са доказима
се у затвореној коверти предају непосредно у
секретаријату школе или поштом са назнаком:
„Пријава на конкурс за наставника разредне
наставе“, на адресу школе.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У
СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Наставник психолошких наука –
психологија
на мађарском наставном језику, на
одређено време

УСЛОВИ: Лице изабрано у звање стиче звање
и заснива радни однос на законом предвиђен
период или на неодређено време. У звање
наставника на академским студијама може бити
изабрано лице које има одговарајући стручни,
академски, научни, односно уметнички назив,
стечен на акредитованом студијском програму и акредитованој високошколској установи и
способност за наставни рад, а ближи услови за
избор у звање наставника утврђени су општим
актом Факултета и општима актима Универзитета у Новом Саду, у складу са Минималним
условима за избор у звања наставника на универзитету из члана 12 став 1 тачка 15) Закона
о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018 и
67/2019 и 6/2020 – др. закони), као и у складу са осталим условима за избор наставника
Факултета предвиђеним одредбама истог Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018
и 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном језику
у Суботици. Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање наставника, односно
сарадника.
ОСТАЛО: Пријаве, молба кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, лекарско уверење, уверење
о неосуђиваности и прилози према Закону о
високом образовању, „Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018 и
67/2019), подносе се Учитељском факултету
на мађарском наставном језику у Суботици, на
03.02.2021. | Број 919 |
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адресу: Штросмајерова 11, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у обзир.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник енглеског језика

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог на
неплаћеном одсуству ради посебне неге
детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19 и 6/20)
и остале опште услове предвиђене Законом
о раду. Кандидат треба да има одговарајуће
образовање у погледу врсте стручне спреме
предвиђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да је
држављанин Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19 и
6/20); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа документа: краћу биографију, доказ
да има одговарајуће образовање – прописану
врсту и степен стручне спреме (оверену фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем
образовању), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/19
и 6/20), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6
месеци), уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са
чланом 139 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИКА ПОПОВИЋ“

15225 Владимирци, Светог Саве бб

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора основне школе
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 – др. закони, 10/19, 6/20), односно да има: 1. одговарајуће високо образовање
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за наставника школе и подручје рада, педагога или психолога, стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије и 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
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе (кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на дужност) и најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4.
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има држављанство
Републике Србије; 6. да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који
се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је обавезан
да приложи: 1. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада; 2. очитану личну карту; 3. оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (овера не старија од 6 месеци);
4. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци): 5.
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 6. уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела наведена у одредби члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
88/1727/18 – др. закони, 10/19, 6/20), не старије од 6 месеци; 7. уверење да против кандидата није покренута истрага нити је подигнута
оптужница, не старије од 6 месеци, 8. уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности, не старије од 6 месеци, 9. оверену
фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту за рад
наставника и стручног сарадника (фотокопија
не старија од 6 месеци), 10. потврду о радном
стажу у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); 11. лекарско уверење, не
старије од месец дана, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (оригинал); 12. оверену фотокопију извештаја просветног саветника као доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (уколико је кандидат имао појединачни стручни надзор), 13.
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
школе (доставља кандидат који се пријављује
на конкурс, а који је претходно обављао дуж-

ност директора установе), копија не старија
од 6 месеци; 14. оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за директора установе
(кандидат који нема положен испит за директора установе, има законску обавезу да положи
испит у року од две године од дана ступања
на дужност), овера не старија од 6 месеци; 15.
уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
потребном документацијом достављају се непосредно секретаријату школе или препорученом
поштом, са назнаком „Пријава на конкурс за
директора“, на следећу адресу: Основна школа
„Жика Поповић“ Владимирци, Светог Саве бб,
15225 Владимирци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир за разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 015/513-134.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
70% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) – наставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне струдије, специјалистичке академске студије и то: студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајуће предмете, 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 који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице
из подтачке 2 овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђивано за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању;
доказ да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
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за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, не старије од 6
месеци; уверење о држављанству Републике
Србије; доказ о знању српског језика (односи се
на кандидате који нису образовање стекли на
српском језику). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремена пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити лично или поштом на горе
наведену адресу.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

Помоћни радник – чистачица

у издвојеној јединици Варна, на
одређено време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: да кандидат има први степен стручне
спреме – завршена основна школа 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. извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија, 5.
уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци, 6. доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под
тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „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 или
лично предати у секретаријату школе, од 08 до
14 часова.

ВАЉЕВО
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
кандидат треба да има образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета,
образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
Бесплатна публикација о запошљавању

су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1. тачка 3 ЗОС-а; држављанство
Републике Србије. Докази који се прилажу уз
пријаву на оглас: потписана пријава са биографијом; попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; уверење о неусуђиваности.
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова односно општинским управама као поверени послови). Кандидати чије су
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено радно место, упућује се
на психолошку процену способност за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакт адресе
које су навели у својим пријавама. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама
ОШ „Илија Бирчанин“ у Ставама, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавних бележника
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Пријаве са доказима о испуњености услова слати на горе наведену адресу.

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у
Причевићу, са 90% радног времена
УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
кандидат треба да има образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: потписана пријава
са биографијом; попуњен пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете; оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; уверење о неусуђиваности.
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима

нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова односно општинским управама као поверени послови). Кандидати чије су
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено радно место, упућују се
на психолошку процену способност за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакт адресе
које су навели у својим пријавама. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама
ОШ “Илија Бирчанин” у Ставама, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавних бележника
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Пријаве са доказима о испуњености услова слати на горе наведену адресу.

Наставник разредне наставе

на одређено време до престанка
функције директора
УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
кандидат треба да има образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: потписана пријава
са биографијом; попуњен пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете; оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; уверење о неусуђиваности.
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени послови). Кандидати чије
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућује
се на психолошку процену способност за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакт адресе
које су навели у својим пријавама. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама
ОШ „Илија Бирчанин“ у Ставама, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви траже03.02.2021. | Број 919 |
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ни докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавних бележника
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Пријаве са доказима о испуњености услова слати на горе наведену адресу.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
кандидат треба да има образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: потписана пријава
са биографијом; попуњен пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете; оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; уверење о неусуђиваности.
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени послови). Кандидати чије
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују
се на психолошку процену способност за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакт адресе
које су навели у својим пријавама. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама
ОШ „Илија Бирчанин“ у Ставама, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или фотокопији овереној
у општини, суду или код јавних бележника,
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Пријаве са доказима о испуњености услова слати на горе наведену адресу.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“
19214 Рготина, Светосавска 2

Домар/ложач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.
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139 став 1 тачка 1) Закона о основама система
образовања и васпитања, и то да има одговарајуће образовање (III или IV степен средње
стручне спреме) или одговарајућу стручну квалификациону оспособљеност, као и да поседује уверење о оспособљености за обављање
послова радних задатака руковаоца топловодних котлова на чврста горива. Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања:
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 на
званичној интернет страници Минстарства
просвете – http://www.mnp.gov.rs, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријавни формулар достављају и следећу
документацију: молбу, краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена
и оверену копију дипломе основних академских студија; доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из
члана 139 став 1тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или
други документ издат од стране МУП-а РС,
оригинал или оверена фотокопија); доказ да
кандидат има држављанство Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија уверења);
доказ о познавању српског језика, као језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад
– доставља само кандидат који није стекао
образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ којим се доказује
да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе,
оригинал или оверена фотокопија); лекарско
уверење којим се потврђује да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ
„Јеремија Илић Јегор“, Светосавска 2, 19214
Рготина, у затвореној коверти са назнаком „За
конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим
путем обавештен о исходу конкурса. Ближа
обавештења могу се добити на број телефона:
019/466-119.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник клавира

на одређено време, док траје мандат
директора школе

Наставник клавира
Наставник гитаре
Наставник гитаре

са 60% радног времена

Корепетитор
Клавирштимер
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и то: 1. да има
одговарајуће образовање; 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, у
смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик на коме остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 1. попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о
траженој врсти школске спреме; 3. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; 4. доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за
кога није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. 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). Осим наведеног, кандидати
достављају и остала документа од значаја за
одлучивање, и то: краћу радну биографију;
доказ да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Приложена
документација се не враћа. Благовременом
пријавом сматра се пријава која је поднета у
року утврђеном у конкурсу, као и пријава која
је предата препорученом поштом, у ком случају се као дан пријема рачуна дан када је
пошта примила пошиљку, а када последњи
дана за подношење пријаве пада у недељу
или дане државног празника, рок за пријаву
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помера се за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра сматра пријава која у
прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове за избор директора, 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 адресу: ОМШ „Стеван
Мокрањац“ Зајечар, Тимочке буне 14, 19000
Зајечар, са назнаком „За конкурс“. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу
се добити телефоном на број 019/425-870 или
019/440-790.

СРЕДЊА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене
одсутног запосленог до 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 –
Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони,
10/19 и 6/20), односно: 1) високо образовање
из области економије на основним студијама
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до
три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно средње образовање и радно искуство
на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе (најмање пет година радног
искуства на пословима са средњим образовањем и знање рада на рачунару); 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 или 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 изрчену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (уписати број телефона
/ мејл-адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе (односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске
управе (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 3 месеца), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уколико кандидат није стеБесплатна публикација о запошљавању

као образовање на српском језику доставља
доказ (уверење или потврду) да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, биографију.
Уверења која се достављају не смеју бити старија од 6 месеци. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност улова кандидата за пријем у
радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања у року
од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана биће упућени на
психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати
бити обавештени путем телефона на бројеве
које су навели или на наведене мејл-адресе.
Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене и обавити
разговор са њима. О терминима за разговор
кандидати ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели или на наведене
мејл-адресе. Конкурсна комисија ће донети
решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора. Лекарско уверење – доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима изабрани кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 030/463-391. Пријаве се достављају на адресу: Средња школа
„Никола Тесла“ Бољевац, Кнеза Милоша 13,
19370 Бољевац, са назнаком „За конкурс – за
радно место шефа рачуноводства“.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава и услове утврђене
у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и
у члану 2 став 1 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо
образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 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 3 године или вишим образовањем.
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора
имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (члан 142 став 1 Закона). Ово
образовање наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за
рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може
да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године
од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним
стажом стеченим ван установе, под условима
и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 3. лице које је засновало радни
однос на одређено време ради замене одсутног
запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у
предшколској установи (ако има образовање из
члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки
асистент и помоћни наставник. Потребна стручна спрема је: 1) професор разредне наставе; 2)
професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом; 3) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 4) мастер учитељ;
5) дипломирани учитељ – мастер, 6) професор
разредне наставе и ликовне културе за основну
школу. Кандидат треба и: 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је
дужан да обавезно достави: пријавни формулар, доказ о одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију дипломе/уверења
траженог степена и врсте образовања, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), доказ да није осуђиван (из
МУП-а) који није старији од 6 месеци – оригинал или оверена фотокопија, доказ да је стекао
образовање на српском језику или је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи
као доказ под тачком 2 сматра се доказом о
знању српског језика под тачком 6). Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здрав03.02.2021. | Број 919 |
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ствену 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 огласа
за наставника разредне наставе у публикацији
„Послови”. Пријаве слати на адресу школе:
Стражиловска бб, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се секретару школе на
телефон: 023/563-840.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2

Наставник предметне наставе –
математика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, односно да: 1. има
одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета и студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; в) 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. У складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гиммазији („Службени гласник
РС – Просветни гласник”, број 15/13, 11/16,
2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20 и 14/20):
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професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар – професор математике;
дипломирани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства;
дипломирани математичар – астроном; дипломирани математичар – теоријска математика;
дипломирани математичар – примењена математика; дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом основи геометрије);
дипломирани информатичар; дипломирани
професор математике – мастер; дипломирани
математичар – мастер; дипломирани инжењер
математике – мастер (са изборним предметом
основи геометрије); професор математике –
теоријско усмерење; професор математике –
теоријски смер; мастер математичар; мастер
професор математике; дипломирани професор
математике и рачунарства – мастер из области
математичких наука); мастер математичар
– професор математике. Лица која су стекла
академско звање мастер, морају имати претходно завршене основне академске студије на
студентским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом
из предмета Геометрија и Основи геометрије).
Кандидат треба и да: 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1.
попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о траженој
врсти и степену стручне спреме, 3. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању
услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о
основама система образовања и васпитања,
односно да је лице стекло средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија) – српски језик; 5.
оригинал или оверену фотокопију 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. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од
дана објављивања текста конкурса у огласним
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потреб-

на обавештења могу се добити од секретара
школе, лично или телефоном на број: 023/580641 и 023/566-022.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Референт за правне, кадровске и
административне послове
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18
– аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно да: 1)
има одговарајуће образовање; референт за
правне, кадровске и административне послове
може бити лице које је стекло IV степен стручне спреме – економске струке или матурант
гимназије и поседује знање рада на рачунару, у складу са Правилником о организацији и
систематизацији послова у електротехничкој и
грађевинској школи „Никола Тесла“ Зрењанин
(бр. 592/20 од 31.08.2020. године). Кандидат
треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и
степену стручне спреме; оригинал уверење о
неосуђиваности, у складу са чланом 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, које према подацима из
казнене евиденције издаје полицијска управа,
уверење не сме бити старије од дана објављивања конкурса; оригинал уверење о држављанству Републике Србије које није старије од 6
месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Напомена: све фотокопије које
се подносе уз пријаву на конкурс морају бити
оверене од стране јавног бележника – нотара.
Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних
докумената је 10 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Пријаве за конкурс са документацијом доставити лично или путем поште
на адресу: ЕГШ „Никола Тесла“ Зрењанин, Др
Славка Жупанског 1, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс“.
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Школа је знање,
посао је занат
Бесплатна публикација о запошљавању
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Пријављивање на евиденцију националне
службе за заПошљавање

Н

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

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

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

