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УВОДНИК
Примери добре праксе увек су актуелна тема,
нарочито уколико се ради о програму самозапошљавања. У овом броју „Послова“ представићемо вам три
вредна предузетника из Новог Бечеја, који су уз помоћ субвенције Националне службе за запошљавање
покренули приватни посао, изборили се за опстанак на
тржишту и сада планирају да запосле по једног радника као испомоћ у раду, наравно и то уз помоћ субвенције НСЗ и програма запошљавања на новоотвореним
радним местима.
У Националној служби се од прошле године спроводи програм „Обуке на захтев послодавца за запосленог“, који послодавцима пружа могућност да уз
подршку НСЗ дообуче своје раднике за послове који
се обављају у конкретном предузећу, а радницима да
овладају новим знањима и вештинама, што им уједно
пружа и одређену гаранцију да ће задржати своје радно место. Такав пример о обуци запослених за виљушкаристе у компанији „Инмолд“ из Пожеге стиже нам
из ужичке филијале НСЗ.
У Младеновцу се и ове године наставља одлична
сарадња локалне самоуправе и Националне службе
за запошљавање. Све је спремно за усвајање Локалног
акционог плана запошљавања, три јавно комунална
предузећа су заинтересована за организовање јавних радова, а најављује се и одржавање сајма запошљавања, све у складу са могућностима и актуелним
здравственим безбедносним мерама.
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УЗ ПОМОЋ НСЗ МЕШТАНИ
НОВОГ БЕЧЕЈА ПОСТАЛИ
УСПЕШНИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ
Стручна и финансијска подршка програмa самозапошљавања значајна је
за сваку пословну заједницу, нарочито у мањим срединама, јер доприноси
афирмацији породичног бизниса, унапређењу пословног амбијента и развоју
компанија, а тиме и развоју целе локалне заједнице.
Тип-топ
Преко програма самозапошљавања
Иван Станков је 2016. регистровао фирму за прање возила и дубинско прање
тепиха. У то време у Новом Бечеју су
постојале само још две сличне фирме, а
једна се затворила након 10 месеци.
Иванова перионица је била смештена у закупљеном објекту, па је субвенцију НСЗ искористио за набавку опреме, хемијских средстава за чишћење,
као и за плаћање кирије за неколико
првих месеци. Власник је фирму преместио 2018. у свој објекат, простран,
функционалан и на доброј локацији.
„Конкуренција и даље постоји, а
отварају се и самоуслужне ауто-пери-

онице, али када је потребно темељно
прање мотора, фелни, дубинско прање
седишта, када је потребно да се оперу
аутобуси и трактори, онда је ту моја
фирма“, каже Станков.
Фирма „Тип-топ“ је наставила да
се развија, па је Станков прошле године запослио једног радника преко програма новог запошљавања. Будући да
је увео и услугу вулканизера, додатна
радна снага му је била неопходна.
„Пре оснивања своје фирме сам
радио различите послове на одређено
време, и у струци и ван ње, а непосредно пре започињања бизниса радио сам
као точилац на бензинској пумпи. Мој
савет свима који имају услове и могућност да покрену фирму је да то и учине“, поручује овај вредни предузетник.
Lucky Wall
„Паре се зараде, дођу и прођу, а за
фирму треба времена, од оснивања до
ширења и раста. Добри мајстори и сви
који су добри у свом послу отварањем
фирме могу само да добију, а ништа не
губе“, каже Ђура Лалић, који од 2019.
држи молерску радњу, такође отворену
уз помоћ програма самозапошљавања.
Лалић је субвенцију искористио за
куповину миксера, хилти-машине, четки и ситног алата. Откада је регистровао фирму отворила му се могућност да
на тендерима конкурише и за неке веће
послове. Конкуренције на тржишту молерско-фарбарских услуга у Новом Бечеју има, и фирми и мајстора-молера,
али како сам каже, посла има за све.
„Сви се познајемо, по потреби сарађујемо, а посла на овом терену има
довољно за све нас. Чињеница је да
има и оних који раде на црно, што је
нелојална конкуренција, а доста мајстора је отишло и у иностранство, па и
тај део тржишта треба покрити“, прича
Лалић.
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И овај предузетник је прве две
године радио сам, али већ за следећу
сезону планира да запосли једног радника. Сем тога, ове зиме је било лепо
време, сезона молерских радова се
продужила, па се молерско-фарбарски
послови, како каже, све време раде и
унутра и споља.
Електро-Пантић
Техничар мехатронике Александар Пантић је након завршетка школе
имао среће да електричарски занат
учи од старих и искусних сеоских мајстора, а на сличним пословима је провео и 5 месеци у Минхену, што такође
сматра врло важним за посао. У својој
кући у селу Куману код Новог Бечеја
отворио је сервис беле технике, а бави
се и постављањем и одржавањем електроинсталација, монтажом и сервисирањем клима-уређаја, монтажом видео-надзора и одржавањем објеката.
Новцем из програма самозапошљавања Пантић је купио комби, машине и алат, а направио је и рекламу
за фирму. Класичну радионицу нема,
јер највећи део посла обавља на терену, који се протеже и на подручје
Зрењанина, Башаида и Новог Бечеја,
где је, како каже, регистрована само
једна електро-фирма.
„Приватни бизнис препоручујем свима који размишљају о тој опцији, нарочито младима. Посла у Србији има за сваког
и у свакој области. Ја ценим и поштујем
занате, тако да за молере, гипсаре, водоинсталатере, електричаре, керамичаре
посла има, као и за сваког другог ко хоће
да ради. Мени су као почетнику много
значила средства НСЗ, па сада објашњавам онима који вагају да ли да се упусте у приватни бизнис како да конкуришу
за самозапошљавање и да то није компликовано, а пружа добар ветар у леђа“,
поручује Пантић.
Александра Штрбац
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ДВАДЕСЕТ РАДНИКА „ИНМОЛДА“
УЧИ ЗА ВИЉУШКАРИСТЕ
Н

а подручју Филијале Ужице НСЗ у јануару је почела
обука за 20 радника запослених у компанији „Инмолд“
из Пожеге, која се реализује по програму „Обуке на захтев
послодавца за запосленог“. Извођач обуке за потребе овог
предузећа је Ремонтни центар из Ужица, радници се обучавају за послове виљушкаристе, а њеном успешном реализацијом се полазницима омогућава да задрже своја радна
места.
Програм обуке запосленог на захтев његовог послодавца спроводи се ради посебног или општег усавршавања
запосленог кроз усвајање додатних знања и вештина, а у
циљу унапређења компетенција, стицања недостајућих
знања, способности и вештина, као и ради задржавања запослења код послодавца.
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Национална служба за запошљавање може послодавцу
на основу захтева да исплати на име учешћа у финансирању
трошкова обуке ради посебног усавршавања до 25%, а ради
општег усавршавања до 60% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000 динара по полазнику. Ови износи
могу бити увећани за 10-20 процената, у зависности од тога
да ли је реч о малом или средњем привредном субјекту, као
и уколико је у питању лице из категорије теже запошљивих.
„Додатна знања и вештине корисни су за одрживост
запослења. Стицањем додатних знања сигурно ћу себи
осигурати тренутно запослење и проширити своје могућности у будућности“, поручио је један од полазника обуке
за виљушкаристе.
Драгана Костић

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

НСЗ И ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
ЗАЈЕДНО И ТОКОМ КРИЗЕ
М

ладеновачка испостава Националне службе за запошљавање и локална самоуправа планирају реализацију активних мера запошљавања за ову годину, које ће се
реализовати уз поштовање свих превентивних мера у борби
против пандемије вируса корона.
„Прошле године смо на подручју наше општине имали
две установе које су биле у ковид-систему и које су се обратиле нашој испостави са захтевом да радно ангажују лица медицинске струке са евиденције незапослених, па смо успели
да им обезбедимо пет медицинских сестара. С обзиром да
смо и даље у стању кризе, сви радимо у посебним условима.
Уколико епидемиолошка ситуација дозволи, у наредном периоду ћемо организовати презентације јавних позива за све
предузетнике у Младеновцу, а планирали смо и сајам запошљавања“, каже Жељко Селимовић, координатор Испоставе
Младеновац НСЗ и додаје да је за ову годину планирано и
усвајање Локалног акционог плана запошљавања општине
Младеновац, која сваке године издваја одређена средства за

запошљавање, највише за спровођење јавних радова.
Национална служба за запошљавање је у сарадњи са
локалном самоуправом прошле године ангажовала 25 незапослених Младеновчана на извођењу јавних радова у две
јавне установе које су биле организатори посла. За спровођење јавних радова у Младеновцу, Општина је тада издвојила око 3 милиона и 700 хиљада динара, од чега је око
600 хиљада динара било опредељено за суфинансирање
ангажованих особа са инвалидитетом (ОСИ).
„План је да се у овој години, уколико услови дозволе, поред ове две установе, у програм јавних радова укључи и још
једно локално јавно комунално предузеће, па се очекује да ће
три јавне установе конкурисати по Локалном акционом плану
запошљавања“, најављује Селимовић и подсећа да ангажовање незапослених лица на јавним радовима траје четири месеца, за које време примају месечну новчану накнаду у износу
од око 22 хиљаде динара.
Катарина Јовичин

Координатор Испоставе Младеновац НСЗ
Жељко Селимовић
Бесплатна публикација о запошљавању
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ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Послодавац који свим кандидатима
пружа једнаке могућности за
радно ангажовање је
друштвено одговоран
послодавац.

За више информација
Позивни центар НСЗ:

0800/300-301
www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању
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Посао се не чека, посао се тражи
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Oпшти услови огласа/конкурса
условидоказима
огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс,Oпшти
са правноваљаним
о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса,
осимна
ако
није наведен други
рок.
Вашу пријаву
оглас/конкурс,
са правноваљаним
доказима о испуњавању услова за обављање

наведених
послова, упутите
на адресу
послодавца,
року од осам дана
од дана објављивања огласа/
Ако
у огласу/конкурсу
није другачије
наведено,
треба уподразумевати
следеће:
конкурса, осим ако није наведен други рок.
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
у огласу/конкурсу
није
другачије
наведено,
подразумевати
следеће:успех и сл.
-Ако
пробни
рад, пол, године
живота,
ван оних
које сутреба
прописане
законом, школски
неопходни
елиминаторни
услови;време, са пуним радним временом;
–нису
радни
однос сеили
заснива
на неодређено
- провера радних способности није предвиђена.
– пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
Сви
изрази,
појмови,
именице,
придевиуслови;
и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
нису
неопходни
или
елиминаторни
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није
– провера радних способности није предвиђена.
другачије прописано).
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду,
Како
предате
огласи на
заособе
слободна
радна
места
односе да
се без
дискриминације
женског пола
и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).
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Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Београд, Косовска 31

На основу чл. 47, 48, 54 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 3 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 2/19), Правилника о саставу конкурсне
комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у Државном правобранилаштву II Дп-340/19 од 20.
децембра 2019. године, Закључка Комсије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број
112-9598/2020 од 27. новембра 2020. године, Државно
правобранилаштво оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У ДРЖАВНОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Државно правобранилаштво, Београд, Косовска 31.
II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Правобранилачки помоћник –
послови заступања и праћења
судске праксе, у звању
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Помаже Правобранилачком помоћнику – послови заступања и анализе, у раду у сектору; обрађује сложене предмете из једне или више
области права и обавља сложене послове из делокруга рада сектора у вези са одговарајућим поступцима
у заступању државних органа, посебних организација
и јавних установа чији је оснивач Република Србија,
а које се финансирају из буџета Републике Србије
пред судовима, органима управе и другим надлежним
органима по овлашћењу заменика, уз општа усмерења
Правобранилачког помоћника – послови заступања и
анализе, односно заменика; води електронску евиденцију и праћење предмета; прати и сигнализира
тенденције и појаве другачијих правних решења у
одређеним областима у оквиру свог реферата; припрема Правобранилачком помоћнику – послови заступања и анализе, нацрт извештаја о конкретним предметима или групама предмета, у оквиру свог реферата
и предлаже решења; анализира и обавештава заменика односно Правобранилачког помоћника – послови заступања и анализе, о новим масовним тужбама
које је приметио у сектору односно одељењу; прати
став судске праксе поводом масовних предмета у сектору односно одељењу и упознаје заменика односно
Правобранилачког помоћника – послови заступања и
анализе са истим; врши надзор и координацију рада
правобранилачких помоћника у нижим звањима у
оквиру сектора односно одељења; припрема нацрте
стручних извештаја, анализа и обавештења; припрема извештај о присуствовању рочиштима за претходни месец до сваког 5. у месецу; припрема извештај о
окончаним предметима до 10. у месецу за претходни
месец; обавља и друге послове по налогу Правобраниоца или заменика.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
најмање пет година радног искуства у струци, положен правосудни испит и потребне компетенције за то
радно место.
Место рада: Београд, Косовска 31.
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на траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције – „дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу „Рад на рачунару”) достави
и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

2. Правобранилачки помоћник –
послови заступања и припреме
извештаја, у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: обрађује сложене предмете из једне
или више области права и обавља сложене послове из
надлежности делокруга рада сектора у вези са одговарајућим поступцима у заступању државних органа,
посебних организација и јавних установа чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе
и другим надлежним органима уз повремени надзор
заменика, односно Правобранилачког помоћника –
послови заступања и анализе, односно Правобранилачког помоћника – послови заступања и праћења судске
праксе; води електронску евиденцију и праћење предмета којима је задужен; обавештава Правобранилачког
помоћника – послови заступања и анализе, односно
заменика о свим уоченим променама у оквиру предмета
којима је задужен; припрема извештај о присуствовању
рочиштима за претходни месец до сваког 5. у месецу;
припрема извештај о окончаним предметима до 10. у
месецу за претходни месец; обавља и друге послове по
налогу Правобраниоца или заменика.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен
правосудни испит и потребне компетенције за то радно
место.
Место рада: Београд, Косовска 31.

3. Административно-технички
послови, у звању референт
Писарница
1 извршилац

Опис послова: обавља послове пријема поште;
обавља послове експедовања и издвајања поште из
предмета за отпремање и ковертирање; врши уписивање поште у књигу евиденције; врши унос и обраду
електронских података везаних за парничне, извршне
и друге предмете; обавља послове пријема, контроле
и улагања парничних, ванпарничних и других предмета
у одређене роковнике; износи и прегледа предмете из
роковника, разводи их по књигама рокова и задужује
обрађиваче; разводи завршене парничне, ванпарничне
и друге предмете и одлаже их у архиву; обавља и друге
послове по налогу Правобраниоца, секретара и шефа
писарнице.
Услови: средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, III или IV степен, најмање две године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит и потребне компетнције за то радно место.
Место рада: Београд, Косовска 31.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза
и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција
и интервју са Конкурсном комисијом. У свакој фази
изборног поступка врши се вредновање кандидата и
само кандидат који испуни унапред одређено мерило за
проверу одређене компетенције у једној фази изборног
поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво
се проверавају Опште функционалне компетенције, и
то:
• организација и рад државних органа Републике
Србије – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању
рада на рачунару;
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост” ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату
изврши провера наведене компетенције, ако увидом у
достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције на нивоу који је неопходан за
обављање послова на радном месту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Државног правобранилаштва (www.dpb.
gov.rs).
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних
функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област
рада: област студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација), провераваће се
писаним (тест) и усменим путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за област
рада: област послови заступања (познавање прописа
релевантних за надлежност Државног правобранилаштва, поседовање знања и вештина у пословима заступања из надлежности Државног правобранилаштва;
вештине презентације), провераваће се писаним (тест)
и усменим путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место: поседовање знања и вештина за састав иницијалних аката, поднесака и правних лекова и
других аката у пословима заступања (Закон о правобранилаштву, Закон о парничном поступку, Закон о облигационим односима, Закон о извршењу и обезбеђењу),
провераваће се провераваће се писаним (тест) и усменим путем (разговор са кандидатом).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада: област послови заступања (познавање прописа
релевантних за надлежност Државног правобранилаштва, поседовање знања и вештина у пословима заступања из надлежности Државног правобранилаштва;
вештине презентације), провераваће се писаним (тест)
и усменим путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место: поседовање знања и вештина за састав иницијалних аката, поднесака и правних лекова и
других аката у пословима заступања (Закон о правобранилаштву, Закон о парничном поступку, Закон о облигационим односима, Закон о извршењу и обезбеђењу),
провераваће се провераваће се писаним (тест) и усменим путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место: способност оптимизације динамике
рада независно од броја и сложености предмета, рокова и ресурса уз рад на терену, провераваће се провераваће се писаним (тест) и усменим путем (разговор са
кандидатом).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област
рада: област административни послови (канцеларијско
пословање, методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података), провераваће се писаним (тест) и усменим путем (разговор
са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за област
рада: област писарница Државног правобранилаштва (познавање прописа релевантних за надлежност и
организацију Државног правобранилаштва), провераваће се писаним (тест) и усменим путем (разговор са
кандидатом).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – познавање релевантних прописа
из делокруга рада радног места (Закон о правобрани-
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лаштву, Уредба о канцеларијском пословању), провераваће се писаним (тест) и усменим путем (разговор
са кандидатом).
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције су:
управљање информацијама; управљање задацима и
остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет. Понашајне
компетенције проверава дипломирани психолог путем
интервјуа базираног на компетенцијама и упитника.
Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна места: процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се
путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Општи услови за запослење:
- држављанство Републике Србије;
- да је учесник конкурса пунолетан;
- да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа;
- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
V Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс подноси се на Обрасцу пријаве који је доступан
на интернет презентацији Државног правобранилаштва (www.dpb.gov.rs) или у штампаној верзији у писарници Државног правобранилаштва, Београд, Косовска
31. Образац пријаве мора бити својеручно потписан.
Образац пријаве на јавни 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,
добровољно дату изјаву о припрадности националној
мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у конкусним поступцима у државним органима. Пријава на
јавни конкурс може се поднети путем поште или непосредно на писарници Државног правобранилаштва,
Београд, Косовска 31. Приликом пријема пријаве на
јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року
од три дана од дана пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је кандидат у пријави
назначио за доставу обавештења.
VI Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са кандидатима
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се
спровести почев од 1. марта 2021. године, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на начин који су
навели у својим пријавама.
Провера свих компетенција ће се вршити у просторијама Државног правобранилашта, Београд, Косовска 31.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или мејл-адресе), које наведу
у својим обрасцима пријаве.
VII Докази које прилажу само кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту, за радна места под редним
бр. 1 и 2;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима; кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада
– за радно место под редним бр. 3;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено радно
искуство);
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- Образац 1 – изјава у којој се кандидат опредељује да
ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо њега.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење)
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по
службеној дужности, у складу са законом, врши увид
у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о
којима се води службена евиденција, да их прибавља и
обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама (члан 103. став 3).
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном
правосудном испиту и уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену
фотокопију решења о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решења да је
државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта
2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног
дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”.
IX Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом позваће се да у року од 5
(пет) радних дана од дана пријема обавештења приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном року не приложе
остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку,
односно који на основу достављених или прибављених
доказа не испуњавају услове за запослење, писаним
путем се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу наведену
у огласу.
X Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или предаје непосредно
на писарници Државног правобранилаштва, 11000 Београд, Косовска 31, са назнаком „Пријава на јавни конкурс – за извршилачко радно место ___” (навести назив
радног места).
XI Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на
интернет презентацији Државног правобранилаштва према шифрама њихове пријаве. Кандидате који
успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција Конкурсна комисија ће обавестити
о времену и месту провере посебних функционалних
компетенција, а потом и о времену и месту провере
понашајних компетенција и на крају обавити интервју
са кандидатима.
XII Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Ивана Милошевић, телефон: 011/6359354 и Соња Аритоновић, телефон: 011/6359-371.
XIII Трајање радног односа: за сва радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.
За радно место под редним бројем 3: Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у

државним органима примају се на рад под условом да
тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате
без положеног државног стручног испита.
Напомене: Сви докази прилажу се на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судксог тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Свака
фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће
елиминациона. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних могу
се наћи на сајту Државног правобранилаштва (www.
dpb.gov.rs).
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се
документација враћати искључиво на писани захтев
учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Државног правобранилаштва www.dpb.gov.rs, на веб-страници Службе
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
e-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
„Послови”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9
став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, број 2/19) и закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-722/2021 од 27. јануара 2021. године, Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша број 20.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за надзор и праћење
система управљања средствима
Европске уније из ИПА I програма
и ИПА II националних акционих
програма и програма прекограничне
сарадње, у звању самостални
саветник
Одсек за надзор и праћење
функционисања система управљања
средствима Европске уније из ИПА
I програма и ИПА II националних
акционих програма и програма
прекограничне сарадње, Одељење
за надзор и праћење функционисања
система претприступне помоћи
управљања средствима Европске уније
– Сектор за управљање средствима
Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Спроводи процедуре у вези са припремом изјава о управљању, учествује у извештавању и
информисању у вези са управљањем средствима претприступне помоћи Европске уније, прати спровођење
планова који се односе на даљи развој и унапређење
система за управљање средствима претприступне
помоћи Европске уније и извештава о њиховом спровођењу; израђује правни и процедурални оквир система
управљања средствима претприступне помоћи Европске
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уније; обезбеђује неопходну документацију и учествује
у координацији процеса поверавања управљања средствима претприступне помоћи Европске уније; издаје
препоруке у вези са могућношћу спровођења уговора,
пројеката и програма предложених за финансирање
из претприступне помоћи Европске уније, у складу са
расположивим информацијама о институционалним и
административним капацитетима институција предлагача; обавља послове превенције и утврђивања неправилности у оквиру система управљања средствима
претприступне помоћи Европске уније, укључујући и
координацију рада мреже државних службеника задужених за неправилности и извештава о томе; прати адекватност броја запослених у телима система и учествује
у координацији процеса утврђивања потребе за обукама кадрова као и координацији организовања обука
у вези са применом оперативних процедура у оквиру
система за управљање претприступном помоћи Европске уније; спроводи надзор и праћење функционисања
система у складу са критеријумима интерне контроле,
укључујући и контролу и анализу извештаја, спроводи провере на терену, извештава и прати спровођење
препорука које произилазе из провера; анализира ревизорске извештаје о функционисању система, спроводи
корективне мере и извештава у вези са тим и прати примену препорука које произлазе из ревизије и извештава у вези са тим; спроводи процес управљања ризицима, води регистре и учествује у припреми извештаја о
активностима Одељења и извештаја из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких
наука, на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
III Место рада: Београд.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне, посебне
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој
се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост” – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост”, ако поседујете
важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – „дигитална писменост”,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите
и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте
приложили уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (изградња и одржавање система
за управљање програмима и пројектима по захтевима
Европске уније; генерисање пројеката, припрема и спровођење грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (уговарање, спровођење
и праћење спровођења, извештавање и одобрење
плаћања)) – провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима прет-
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приступне помоћи европске уније у оквиру инструмента
за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020.
године) – провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између
Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за
спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну
помоћ (ИПА II)) – провераваће се путем симулације
(усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво
Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског
језика, на траженом нивоу и желите да на основу њега
будете ослобођени тестирања компетенције знање
страног језика, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних
језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да
ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо усмене провере. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних
функционалних компетенција могу се наћи на сајту
Министарства финансија www.mfin.gov.rs.
3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних
односа и савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа
базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа – провераваће
се путем интервјуа са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање – листу „Послови”.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства
финансија или у штампаној верзији у писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша 20.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се
у образац пријаве након што комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
VII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном
правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и
други акти из којих се види на којим пословима, у ком
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази 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 управа-

ма као поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта
2017. године у основним судовима, односно општинскоj
управи.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, број 18/16) је, између осталог, прописано
да су органи у обавези да по службеној дужности, када
је то неопходно за одлучивање, у складу са законским
роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницама садржаним
у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је
да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да
у року од пет радних дана од дана пријема обавештења
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно
који на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр. 20.
IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће
се спровести почев од 10. марта 2021. године, о чему ће
кандидати бити обавештени на бројеве телефона или
електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера
посебних функционалних компетенција и интервју са
конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства финансија, Кнеза Милоша 20 у Београду.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и
времену спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или електрoнске адресе), које наведу у својим пријавама.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива
на неодређено време.
XII Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел.
011/3642-665.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се
поштом или предају непосредно на писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места”.
Напоменe: Чланом 9 Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању
у државни орган под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата врши на основу
провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном
раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са
положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без
положеног државног стручног испита.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за радни
однос на неодређено време траје шест месеци.
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Администрација и управа
Државни службеник на пробном раду који је засновао
радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време,
а који нема положен државни стручни испит, полаже
државни стручни испит у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.

Услови: средња стручна спрема друштвеног или природног смера или гимназија, положен државни стручни
испит, најмање 2 године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем Конкурсне
комисије.

3. Радно место за мониторинг дрога
и зависности од дрога

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао министар финансија.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и
огласној табли Министарства финансија, на интерент
презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС”,
бр. 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 број: 112-1659/2020
од 21. фебруара 2020. године и Закључака Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број: 112-9670/2020 од 27. новембра 2020. године,
Министарство здравља оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство здравља, Београд, Немањина 22-26.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за праћење опремања
здравствених установа и инвестициона
улагања у здравствене установе
у Групи за развој људских ресурса,
опремање и инвестиционо улагање у
здравственим установама, разврстано у
звање саветник, Сектор за организацију
здравствене службе
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научних поља: техничко-технолошких наука или научне области економске науке
или медицинске науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири година или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место за административне
послове Комисије за увођење нових
здравствених технологија и РСК

у Групи за здравствене технологије,
традиционалну медицину и праћење
спровођења националних програма и
стратегија, разврстано у звање референт,
Сектор за организацију здравствене
службе
1 извршилац
Бесплатна публикација о запошљавању

Место рада: Београд, Немањина 22-26

у Групи за мониторинг дрога и
зависности од дрога, Одељење за
психоактивне контролисане супстанце
и прекурсоре, разврстано у звање
млађи саветник, Сектор за лекове и
медицинска средства, психоактивне
контролисане супстанце и прекурсоре
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља:
медицинских наука, природно-математичких наука и
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету и најмање једну годину радног искуства у
струци или најмање пет година стажа у државним органима, положен државни стручни испит као и потребне
компетенције за рад на радном месту
Место рада: Београд, Немањина 22-26

4. Радно место за подршку
Систему раног упозоравања о новим
психоактивним супстанацама,
размену података и извештавање
у Групи за мониторинг дрога и
зависности од дрога, Одељење за
психоактивне контролисане супстанце
и прекурсоре, разврстано у звање
млађи саветник, Сектор за лекове и
медицинска средства, психоактивне
контролисане супстанце и прекурсоре
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља:
медицинских наука, природно-математичких наука и
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету и најмање једну годину радног искуства у
струци или најмање пет година стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за рад на радном месту
Место рада: Београд, Немањина 22-26

5. Радно место за подршку у
пословима извршења буџета у
Одсеку за финансијско-материјалне
послове
Одељење за финансијске послове,
разврстано у звање сарадник,
Секретаријат министарства
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке на основним академским студијама у
обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и
најмање три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

6. Радно место за правне послове
и информације од јавног значаја
у Групи за правне и опште послове,
Одељење за правне, опште послове
и управљање људским ресурсима,
разврстано у звање саветник,
Секретаријат министарства
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

7. Радно место инспектор
за биомедицину

у Групи за инспекцијски надзор у
области биомедицине, разврстано у
звање саветник, Управа за биомедицину
Министарства здравља
2 извршиoца
Опис послова: врши надзор над применом закона,
других прописа и општих аката, као и надзор над спровођењем прописаних мера у области биомедицине;
решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве
надлежним правосудним органима; контролише спровођење мера наложених у поступку провере квалитета
стручног рада; води евиденцију здравствених установа, приватне праксе, односно других правних лица под
надзором; сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим органима; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Место рада: Београд, Пастерова 1
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза
и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција
и интервју са Конкурсном комисијом. У свакој фази
изборног поступка врши се вредновање кандидата и
само кандидат који испуни унапред одређено мерило
за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће
компетенције у истој или наредној фази. Кандидатима
који учествују у изборном поступку прво се проверавају
опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна места
проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије
– провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовање
знања и вештина у основама коришћења рачунара,
основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених
области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – „дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату
изврши провера наведене компетенције, ако увидом у
достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs.
IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебнх
функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови: (прикупљање
и обрада података из различитих извора, укључујући и
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способност критичког вредновања и анализирања доступних информација, израда секторских анализа, идентификовање ресурса неопходних за управљање јавних
политика – costing) – провераваће се писмено путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о здравственој заштити и Уредба
о плану мреже здравствених установа) – провераваће
се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности делокруга
радног места (Закон о буџету Републике Србије) – провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови: (канцеларијско
пословање, израда потврда и уверења о којима се води
службена евиденција, припрема материјала и вођење
записника на састанцима) – провераваће се писмено
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из надлежности и организације органа (Закон о здравственој заштити и Уредба о
плану мреже здравствених установа) провераваће се
писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности делокруга
радног места (Закон о општем управном поступку) провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације
органа (Закон о психоактивним контролисаним супстанцама и Закон о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци) – провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о
општем управном поступку) – провераваће се писмено
путем симулације.
За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се писмено, путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације
органа (Закон о психоактивним контролисаним супстанцама и Закон о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци) – провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о
општем управном поступку) – провераваће се писмено
путем симулације.
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада –
финансијско-материјални послови (извршење буџета) –
провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације
органа (Закон о здравственој заштити) – провераваће
се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о
планском систему Републике Србије) – провераваће се
писмено путем симулације.
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За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област рада –
студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације
органа (Закон о здравственом осигурању) – провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о
државној управи и Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја) – провераваће се писмено
путем симулације.
За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и
управне спорове, основе прекршајног права и прекршајни поступак, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) – провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације
органа (Закон трансфузијској медицини, Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи и Закон о здравственој заштити) – провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о
општем управном поступку) – провераваће се писмено
путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу посебних функционалних комптенција могу
се наћи на сајту Министарства здравља: https://www.
zdravlje.gov.rs/tekst/346039/konkursi.php.
V Провера понашајних компетенција: Понашајне
компетенције за радна места под редним бројевима
1–7 (управљање информацијама, управљање задацима
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет провераваће
се путем психометријских тестова) – стандардизованим
инструментом (писмено) и путем интервјуа базираном
на компетенцијама (усмено).
VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна
места: процена мотивације за рад на радном месту у
органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом
(усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или предаје непосредно
на писарници Министарства здравља, 11000 Београд,
Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места”.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-330.
IX Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства
здравља или у штампаној верзији на писарници Министарства здравља, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе
доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење и други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за радно место под редним бројем 7).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену
фотокопију решења о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решења да је
државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се разматрати.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року
од пет радних дана од дана пријема обавештења,
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за
запослење, писмено се обавештавају да су искључени
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на
наведену адресу Министарства.
XIV Трајање радног односа: за сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу, подлежу пробном раду од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита за рад у државним органима примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања пробног
рада. Кандидати без положеног испита за инспектора
примају се на рад под условом да тај испит положе у
року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима доступна сва радна места
и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у изборном поступку у односу
на кандидате без положеног државног стручног испита.
Кандидати са положеним испитом за инспектора немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате
без положеног испита за инспектора.
XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са кандидатима
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се
спровести почев од 22. марта 2021. године, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на начин који су
навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Интервју
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са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства здравља, Београд, Немањина 22-26.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе или путем
телеграма), које наведу у својим обрасцима пријаве.
XVI Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима, односно уверења о положеном правосудном
испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење)
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по
службеној дужности, у складу са законом, врши увид
у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о
којима се води службена евиденција, да их прибавља и
обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
министар здравља.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства здравља: www.zdravlje.gov.rs и на огласној табли,
на веб-страници Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs, на порталу e-Управе, веб-страници
и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, бр. 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 број: 112-11092/2020
од 25. децембра 2020. године, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја оглашава

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

1. Радно место за канцеларијске
послове, разврстано у звање млађи
сарадник
Одељење за инспекцијске послове
у установама доуниверзитетског
образовања и васпитања и заводима,
Сектор за инспекцијске послове
1 извршилац

Опис послова: Прима, прегледа, евидентира и доставља предмета у рад; обавља послове у апликацији
еИнспектор, експедује и архивира предмете; прикупља,
уређује, припрема и контролише податке неопходне за
израду анализа и извештаја; даје основне информације
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подносиоцима представки о статусу њихових захтева;
припрема материјал за рад просветних инспектора;
води евиденцију од значаја за рад Сектора; обавља
административне послове за потребе Сектора; прати и
води евиденцију о пошти добијеној електронским путем
и даје одговоре уз консултацију са просветним инспектором односно начелником; обједињује извештаје и
евиденције Одељења; обавља послове везане за службена путовања запослених у Сектору; стара се о набавци канцеларијског материјала и умножава материјал
за потребе Сектора; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у
обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године
и најмање девет месеци радног искуства у струци или
најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Захумска 14

2. Радно место за аналитичке
и статистичке послове, разврстано
у звање референт
Група за правне, аналитичке
и информатичке послове,
Сектор за инспекцијске послове
1 извршилац

Опис послова: Прикупља податке о инспекцијским
надзорима у установама образовања и васпитања, ученичком и студентском стандарду, установама високог
образовања и другим надзираним субјектима који служе као основа за анализу, утврђивање, планирање и
спровођења даљих активности везаних за инспекцијски
надзор; обједињава и обрађује податке о наложеним
мерама и издатим решењима просветних инспектора;
припрема анализе и извештаје за потребе Сектора;
врши анализу о разврставњу, броју и статусу предмета
Сектора; припрема и израђује статистичке извештаје,
као и материјал за прикупљање статистичких података; обавља послове у апликацији еИнспектор; припрема помоћнику министра информације, белешке, прегледе од значаја за инспекцијски надзор и извештаје
на основу издатих и одређених критеријума; сарађује
са просветним инспекторима у активностима припреме
инспекцијског надзора; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: образовање стечено у средњој школи и радно искуство у струци од најмање две године, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Захумска 14

3. Шеф Одсека, разврстано
у звање самостални саветник

Одсек за развој научноистраживачких
кадрова, Сектор за науку
1 извршилац
Опис послова: Руководи Одсеком, планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Одсеку;
обавља најсложеније послове из делокруга Одсека,
који се односе на: припрему критеријума за поступање
по јавном позиву Министарства, по програмима од
општег интереса везаних за развој научноистраживачких кадрова, анализа, студија, и других аката у области
развоја научноистраживачких кадрова; обрађује поднете захтеве за финансијску подршку Министарства у
вези са суфинансирањем издавања монографија у Републици Србији; обрађује поднете захтеве за финансијску
подршку Министарства у вези са финансирањем издавања научних часописа у Републици Србији, набавке
научне и стручне литературе из иностранства и библиометријске анализе часописа који се објављују у Републици Србији, са израдом, одржавањем и публиковањем
националног цитатног индекса; припрема одлуке и
решења о финансијској подршци Министарства према
обрађеним захтевима, са прегледом поднетих захтева,
по јавном позиву Министарства; прати реализацију уговора и правдање одобрених средстава кроз обраду и
анализу пристиглих извештаја; учествује у пословима
категоризације и рангирања научних часописа за потребе реализације програма подршке издавању часописа и других програма; прати реализацију програмске
активности суфинансирања специјализованих организација и удружења која се баве додатним образовањем

и усавршавањем талентованих ученика и студената
за бављење научноистраживачким радом; сарађује са
истраживачима, руководиоцима пројеката и НИО, издавачима и другим корисницима из области програмских
активности по програмима од општег интереса везаних
за развој научноистраживачких кадрова; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање пет година
радног искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Његошева 12
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза,
и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред
одређено мерило за проверу одређене компетенције у
једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази
изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција
за сва радна места:
• организација и рад државних органа Републике Србије
– провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању
знања и вештина у основама коришћења рачунара,
основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених
области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату
изврши провера наведене компетенције, ако увидом у
достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних
функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и
обрада података из различитих извора, укључујући и
способност критичко вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско пословање) – провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о просветној инспекцији) – провераваће се
путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (методе и технике

17.02.2021. | Број 921–922 |

17

Администрација и управа
прикупљања, евидентирања и ажурирања података у
базама подтака) – провераваће се путем симулације
(усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о просветној инспекцији) – провераваће се
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о инспекцијском надзору) – провераваће се
путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област
рада – послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) провераваће се путем симулације
(усмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и
обрадa података из различитих извора, укључујући и
способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности органа
(Закон о науци и истраживањима, Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача и Програм
издавања научних публикација и одржавања научних
скупова) – провераваће се путем симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних комптенција могу се
наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javnipozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mestau-mpntr/).
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 1. и 2. (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет) – провераваће се путем психометријских
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на
компетенцијама.
Понашајне компетенције за раднo местo под
редним бројем 3. (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет, управљање људским ресурсима) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна
места: Процена мотивације за рад на радном месту у
органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом
(усмено).
IV Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства просвете, науке и технолошког развоја или у штампаној
верзији на писарници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Немањина 22-26, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у
образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац
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пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26,
11000 Београд или предају непосредно на писарници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
VII Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгица Милошевић,
телефон: 011/363-1256 и Ивана Мутавџић, телефон:
011/361-0287.
VIII Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (уколико
кандидат има положен државни стручни испит); кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе
доказ о положеном правосудном испиту; оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење и други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену
фотокопију решења о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решења да је
државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта
2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.

XII Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступак ће се спровести почев од 10. марта 2021.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакте (бројеве телефона или електронске адресе)
које наведу у својим обрасцима пријав.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама
Службе за управљање кадровима, у Палати Србија,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом за радна места под
редним бројем 1. и 2. ће се обавити у просторијама
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Београд, Захумска 14, a за радно место под редним
бројем 3. ће се обавити у просторијама Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Његошева 12.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које
наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању
у државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата врши на основу
провере компетенција.
Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду. Пробни рад
за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене решењем конкурсне
комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар просвете, науке и технолошког развоја.

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

Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.
gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење)
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по
службеној дужности, у складу са законом, врши увид
у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о
којима се води службена евиденција, да их прибавља и
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама (члан 103 став 3).

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од
пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за
запослење, писмено се обавештавају да су искључени
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на
адресу Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд.

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. 2/2019), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Министарство
финансија – Управа за трезор, Београд
Положај који се попуњава:
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Администрација и управа

Помоћник директора – руководилац
Сектора за јавна плаћања
и фискалну статистику
у Управи за трезор у Министарству
финансија – положај у петој групи

Опис послова: Планира, организује и усклађује рад
Сектора, распоређује задатке по ужим унутрашњим
јединицама Сектора и врши надзор над њиховим извршавањем; координира и уз стручна упутства помаже
у раду ужих унутрашњих јединица у саставу Сектора;
иницира доношење прописа, директива и других аката којима се уређује област рада Сектора и стара се о
правилној примени прописа, општих аката и директива
у вези са извршавањем послова из делокруга Сектора;
сарађује и врши пословну комуникацију са надлежним
министарством, другим органима и организацијама у
извршавању послова из међусобно повезаних области
рада; координира и сарађује са осталим унутрашњим
јединицама Управе у извршавању са њима повезаним
пословима; непосредно извршава поједине послове
ако оцени да се другачије не може извршити закон или
други општи акт; подноси извештаје и друге податке
о раду којима се утврђује стање у извршавању послова и покреће поступак за утврђивање одговорности за
запослене у Сектору; обавља и друге послове по налогу
директора Управе и министра финансија.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд, Поп
Лукина 7-9.
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.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање 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 компетенције потребне за рад на радном месту;
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.

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.

У изборном поступку проверавају се:

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).

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;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем
теста.
Посебне функционалне компетенције, и то:
*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 студијско - аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација) – провера ће се
вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место, и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о платном промету) – 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).

Бесплатна публикација о запошљавању

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“.

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 кандидат учинити
сам.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
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: Обрен Чавић, тел.
011/31-30-901, 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 Управе за трезор, 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.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Пљакина 4
тел. 036/311-872
www.osnovnisudkv.rs

Судијски помоћник – виши судијски
сарадник, звање самосталног
саветника
Опис посла: 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 по упутствима судије
друге стручне послове и друге послове по налогу председника суда.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад за ово
радно место; понашајне компетенције, опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције у области рада и посебне функционалне компетенције за одређено место рада. Фазе изборног поступка
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учешћа кандидата. Изборни поступак спроводи се из
више фаза у којима се проверавају најпре опште функционалне, потом посебне функционалне и након тога
понашајне компетенције. Након провере понашајних
компетенција комисија ће обавити интервју са кандидатима. Провера општих функционалних компетенција:
кандидатима који учествују у изборном поступку за радно место судијски помоћник – виши судијски сарадник
вршиће се најпре провера општих функционалних компетенција и то: из области знања – организација и рад
државних органа Републике Србије; из области знања
и вештина – дигитална писменост; из области знања
и вештина – пословна комуникација. Опште функционалне компетенције Комисија ће проверавати редоследом како је наведено, а кандидат који освоји један бод
у провери одређене компетенције, искључиће се из
даљег изборног поступка. Компетенција „организација
и рад државних органа Републике Србије“ провераваће
се путем теста који ће се састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више
понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе питања (у бази питања
налазе се и тачни одговори) која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Краљеву. Кандидати
ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је један сат, а кандидати ће се непосредно усмено
обавестити о резултатима теста након истека времена
за његово решавање. Компетенција „дигитална писменост“ провераваће се израдом практичног задатка на
рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци слични
задацима који су објављени на интернет презентацији
Основног суда у Краљеву. Време за израду задатка је 45
минута. Провера дигиталне писмености је обавезна за
све кандидате без обзира да ли неко од кандидата поседује сертификат односно уверење о познавању рада на
рачунару, у програму који је наведен у пријави на конкурс. Компетенција „пословна комуникација“ провераваће се решавањем теста који ће се радити у папирној
форми. Кандидати тест решавају заокруживањем једног
од више понуђених одговора из постављених задатака
који ће бити слични задацима објављеним на интернет презентацији Основног суда у Краљеву. Време за
израду задатка је 45 минута. Комисија ће саставити
извештај о резултатима провере општих функционалних компетенција, а укупан број бодова који се могу
доделити кандидату износи највише 9 бодова. Након
провере општих фукционалних компетенција кандидатима који не буду искључени из даљег изборног
поступка вршиће се провера посебних функционалних компетенција. Провера посебних функционалних
компетенција. У изборном поступку кандидатима за
радно место судијског помоћника – вишег судијског
сарадника провераваће се три посебне функционалн
компетенције, и то: из оквира посебне функцоналне
компетенције за област рада судска управа провераваће се познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда; из оквира посебне
фукнционалне компетенције за радно место судијског
помоћника провераваће се поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката;
вештина презентације и извештавања у предметима;
Редослед провере: провера посебних функционалних
компетенција вршиће се горе наведеним редоследом,
с тим да се писмена и усмена провера не могу обавити у истом дану. Компетенција познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност
суда провераваће се путем теста који ће се састојати
од 15 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем
једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити
Комисија методом случајног избора из базе питања која
је објављена на интернет презентацији Основног суда у
Краљеву. Кандидати ће тест радити у папирној форми.
Време за израду теста је један сат. Максималан број
бодава на тесту је 15. Компетенција поседовање знања
и вештина за израду нацрта судских одлука и других
аката провераваће се усменим путем, што подразумева
разговор са кандидатом где кандидат у усменом облику
даје предлог решења одређеног задатка који је типичан
за обављање послова на радном месту судијског помоћника - вишег судијског сарадника. Свим кандидатима ће
се поставити исти задатак, а време за припрему кандидата је 15 минута; Компетенција вештина презентације
и извештавања у предметима такође ће се проверавати
усменим путем, кроз разговор са кандидатом где кандидат у усменом облику презентира извештавање у
конкретном предмету, које извештавање је типично у
обављању послова на радном месту судијског помоћника. Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а
време за припрему кандидата је 15 минута. Максимални
број бодова приликом провере посебних функционалних компетенција је 20. Провера понашајних компетенција: Након фазе провере посебних функционалних
компетенција провераваће се понашајне компетенције;
управљање информацијама; управљање задацима и
остваривање резултата; орјентација ка учењу и проме-

20

| Број 921–922 | 17.02.2021.

нама; изградња и одржавање професионалних односа,
и савесност, посвећеност и интегритет. Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника а испитавање путем упитника обавиће дипломирани психолог.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: након
фазе провере понашајних компетенција спровешће се
фаза интервјуа са кандидатима, који подразумева разговор чланова Комисије са кандидатом у циљу процене
мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних органа. Максималан број бодова који
кандидат може добити на интервјуу са Комисијом је 6.

Записничар – у звању референт
Опис посла: обавља све дактилографске послове у
предметима додељеним у рад судији, пише по диктату
записнике на суђењима, позиве за рочишта, одлуке и
друга писмена по диктату, доставнице и повратнице,
даје на експедицију наведена писмена и констатује у
списима и електронском уписнику њихову експедицију,
сачињава списак предмета за рочишта и истиче га,
води евиденцију о одржаним и неодржаним рочиштима, води рачуна о уредности списа, уноси податке предвиђене Судским пословником у електронском уписнику,
стара се о чувању и преносу података, води попис списа, обавља и друге послове по налогу председника суда
или судије код кога је тренутно распоређен. У погледу
обезбеђења замене одсутног записничара, поступа по
налозима управитеља писарнице.
УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа IА класе, положен државни стручни испит и
потребне компетенције за ово радно место: понашајне компетенције, опште функционалне компетенције,
посебне функционалне компетенције у области рада
и посебне функционалне компетенције за одређено
место рада. Фазе изборног поступка и учешће кандидата. Изборни поступак спроводи се из више фаза у којима се проверавају опште функционалне, потом посебне
функционалне и након тога понашајне компетенције.
Након провере понашајних компетенција Комисија ће
обавити интервју са кандидатима. Провера општих
функционалних компетенција. Кандидатима који учествују у изборном поступку за радно место записничара
вршиће се најпре провера општих функционалних компетенција и то: из области знања – организација и рад
државних органа Републике Србије; из области знања
и вештина – дигитална писменост; из области знања
и вештина – пословна комуникација. Опште функционалне компетенције Комисија ће проверавати редоследом како је наведено, а кандидат који освоји један бод
у провери одређене компетенције, искључиће се из
даљег изборног поступка. Компетенција Организација
и рад државних органа Републике Србије провераваће
се путем теста који ће се састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више
понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе питања (у бази питања
налазе се и тачни одговори) која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Краљеву. Кандидати
ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је један сат, а кандидати ће се непосредно усмено
обавестити о резултатима теста након истека времена
за његово решавање; компетенција Дигитална писменост провераваће се израдом практичног задатка на
рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци слични
задацима који су објављени на интернет презентацији
Основног суда у Краљеву. Време за израду задатка је 45
минута. Провера дигиталне писмености је обавезна за
све кандидате без обзира да ли неко од кандидата поседује сертификат односно уверење о познавању рада на
рачунару у програму који је наведен у пријави на конкурс. Компетенција пословна комуникација провераваће се решавањем теста који ће се радити у папирној
форми. Кандидати тест решавају заокруживањем једног
од више понуђених одговора из постављених задатака
који ће бити слични задацима објављеним на интернет презентацији Основног суда у Краљеву. Време за
израду задатка је 45 минута. Комисија ће саставити
извештај о резултатима провере општих функционалних компетенција, а укупан број бодова који се могу
доделити кандидату износи највише 9 бодова. Након
провере општих фукционалних компетенција кандидатима који не буду искључени из даљег изборног
поступка вршиће се провера посебних функционалних
компетенција; провера посебних функционалних компетенција. У изборном поступку кандидатима за радно
место записничар провераваће се три посебне функционалне компетенције и то; из оквира посебних функцоналних компетенција за радно место провераваће се
познавање прописа: Судски пословник и Закон о државним службеницима и вештина куцања; из оквира посебне фукнционалне компетенције за област рада прове-

раваће се; способност припреме материјала и вођење
записника. Редослед провере: провера посебних функционалних компетенција вршиће се горе наведеним
редоследом, с тим да се писмена и усмена провера не
могу обавити у истом дану. Компетенција познавање
прописа: Судски пословник и Закон о државним службеницима провераваће се путем теста који ће се састојати
од 15 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем
једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити
Комисија методом случајног избора из базе питања која
је објављена на интернет презентацији Основног суда у
Краљеву. Кандидати ће тест радити у папирној форми.
Време за израду теста је један сат. Максималан број
бодава на тесту је 15. Компетенција поседовање вештине куцања провераваће се практичним радом на рачунару тако што ће члан Комисије гласно диктирати судску одлуку коју ће кандидати куцати на рачунару. Сви
кандидати ће радити исту судску одлуку а време за проверу је 10 минута; Компетенција способност припреме
материјала и вођење записника провераваће се усменим путем, што подразумева разговор са кандидатом
где кандидат у усменом облику даје предлог решења
одређеног задатка који је типичан за обављање послова на радном месту записничар. Свим кандидатима ће
се поставити исти задатак, а време за припрему кандидата је 15 минута. Максимални број бодова приликом
провере посебних функционалних компетенција је 20.
Провера понашајних компетенција: Након фазе провере
посебних функционалних компетенција провераваће се
понашајне компетенције: управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање
професионалних односа, и савесност, посвећеност и
интегритет. Провера понашајних компетенција обавиће
се путем упитника, а испитавање путем упитника обавиће дипломирани психолог. Интервју са комисијом и
вредновање кандидата. Након фазе провере понашајних компетенција спровешће се фаза интервјуа са кандидатима, који подразумева разговор чланова Комисије
са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на
радном месту и прихватања вредности државних органа. Максималан број бодова који кандидат може добити
на интервјуу са Комисијом је 6.
Општи услови за рад на свим радним местима
(прописани чл. 45 Закона о државним службеницима):
да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Докази који се прилажу уз пријаву: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике
Србије; диплома или уверење којом се потврђује стручна спрема; уверење о положеном државном стручном
испиту за радно место записничара, односно уверење
о положеном правосудном испиту за радно место
судијски помоћник – виши судијски сарадник; исправе
којима се доказује радно искуство у струци (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду
је стечено радно искуство); уверење издато од стране
суда да се против кандидата не води кривични поступак
(не старије од шест месеци); уверење издато од стране надлежног органа (МУП-а) да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци); потврду да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме
је учесник јавног конкурса био у радном односу; а за
радно место записничара прилаже се и доказ: уверење
– сертификат о положеном испиту за дактилографа I А
класе. Државни службеник који се пријављује на конкурс подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да
је нераспоређен, уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена од
стране јавног бележника. Напомена: сходно чл. 64
Закона о државним службеницима за кандидата који
први пут заснива радни однос у државном органу, обавезан је пробни рад у трајању од шест месеци. Положен државни стручни испит није услов нити предност
за заснивање радног односа. Изабрани кандидат који
нема положен државни стручни испит дужан је да исти
положи у року од 6 месеци од дана пријема односно
распоређивања. Место рада за сва радна места: јурисдикционо подручје Основног суда у Краљеву. Јавни
конкурс спровешће конкурсна комисија именованом
одлуком председника Основног суда у Краљеву. Тест
и задаци којима се проверавају опште функционалне
компетенције биће исти за све кандидате без обзира за
које радно место су поднели пријаве. Рок за подношење
пријава на конкурс: јавни конкурс је оглашен на огласној табли Основног суда у Краљеву, на интернет пре-
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зентацији Основног суда у Краљеву, на порталу е-Управа, на интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање, а рок за
подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана
оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и почиње да тече од
наредног дана од дана оглашавања. Јавни конкурс ће
бити оглашен дана 17.02.2021. године у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање и
последњи дан за предају пријава је 04.03.2021. године.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда у Краљеву: www.osnovnisudkv.rs. Приликом
предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру под
којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Шифра пријаве усноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци
пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року
од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за
доставу обавештења. Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: Основни суд у Краљеву, 36000
Краљево, Пљакина 4, са назнаком: „За јавни конкурс –
попуњавање извршилачког радног места (навести радно место за које се подноси пријава), а могу се предати
и на пријемном одељењу Основног суда у Краљеву. На
полеђини коверте навести име и презиме.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Светлана Кекерић, секретар Основног суда у
Краљеву, контакт телефон 036/311-872.
Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос заснива се на неодређено време.
Датум и место провере компентенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове предвиђене огласом
о јавном конкурсу, изборни поступак ће се спровести у
просторијама Основног суда у Краљеву.
У изборном поступку Комисија може да проверава само
оне компетенције које су наведене у огласу о конкурсу
и на начин који је наведен у огласу о конкурсу. Кандидати ће о датуму и времену провере, бити обавештени
на контакте бројева телефона које су навели у пријави.
Кандидати међу којим се спроводи изборни поступак
обавештавају се о томе када почиње изборни поступак
најмање три дана пре отпочињања изборног поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције обавештава се да је искључен
из даљег тога изборног поступка. Документа о чињеницима о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту,
уверење о положеном правосудном испиту, уверење да
кандидат није осуђиван и уверење да се против кандидата не води кривични поступак. Законом о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16)
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по
службеној дужности, у складу са законом, врши увид
у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о
којима се води службена евиденција да их прибавља и
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама (члан 103 став 3). Потребно је
да кандидат у делу Изјава*, у Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази биће одбачене од
стране конкурсне комисије. Сви појмови који су у овом
огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају род лица на које се односе. Овај оглас објављује
се на интернет презентацији Основног суда у Краљеву
(www.osnovnisudkv.rs), огласној табли Основног суда у
Краљеву, на порталу е-Управа и на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање. Образац пријаве на конкурс
за сва радна места може се преузети на званичној
интернет презентацији Основног суда у Краљеву (www.
osnovnisudkv.rs).

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

КРУШЕВАЦ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„ТЕМНИЋ”

о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговор о раду, решење или друге потврде – уверења); лекарско уверење (оригинал или оверена фотокопија) се доставља пре потписивања уговора о раду;
очитану личну карту.

37260 Варварин
Марина Мариновића бб
тел. 037/788-578

ОСТАЛО: Пријаве слати на горе наведену адресу са назнаком: „Не отварати – пријава на конкурс за (навести радно место)“. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор

СМЕДЕРЕВО

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, три године радног искуства; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца. Уз пријаву кандидати подносе: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену копију уверења о држављанству); уверење да нису
осуђивани; потврду о радном искуству; копију (очитану)
личну карту; радну биографију. Пријаве са комплетном
документацијом доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у огласним новинама „Послови”,
на горенаведену адресу, са назнаком: Конкурс за директора СЦ „Темнић” Варварин. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ЈП ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КУРШУМЛИЈА
18430 Куршумлија
Пролетерских бригада бб
тел. 027/380-354

Сарадник за одржавање путева
УСЛОВИ: завршен грађевински факултет, струковне
специјалистичке академске студије, основне или најмање мастер (најмање 240 ЕСПБ бодова), дипломирани грађевински инжењер, специјалиста инжењер
грађевинарства, знање рада на рачунару (Word, Excel,
AutoCad), радно искуство у струци најмање три године, положен возачки испит Б категорије. Уз пријаву
на конкурс са радном биографијом кандидат треба да
приложи следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговор о раду, решење или друге
потврде– уверења); лекарско уверење (оригинал или
оверена фотокопија) се доставља пре потписивања уговора о раду; очитану личну карту.

Стручни сарадник за пројектовање
и надзор
УСЛОВИ: завршен саобраћајни факултет, струковне специјалистичке академске студије, основне или најмање
мастер (најмање 240 ЕСПБ бодова), дипломирани саобраћајни инжењер, специјалиста струковни инжењер
саобраћај, положен одговарајући стручни испит из
области рада, у складу са законом, поседовање лиценце Инжењерске комора Србије бр. 370, знање рада на
рачунару (Word, Excеl, AutoCad), радно искуство у струци
најмање две године; положен возачки испит Б категорије је предност; поседовање извођачке лиценце 470 је
предност. Уз пријаву на конкурс са радном биографијом
кандидат треба да приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци; уверење о положеном стручном испиту и стечене лиценце (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговор о раду, решење или друге потврде-уверења); лекарско уверење (оригинал или
оверена фотокопија) се доставља пре потписивања уговора о раду; очитану личну карту.

Помоћни радник на одржавању –
путар
УСЛОВИ: основно образовање, I, II, степен, радно искуство најмање три године. Уз пријаву на конкурс са радном биографијом кандидат треба да приложи следећу
документацију: оверено сведочанство – диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; доказ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Омладинска 1
тел. 064/658-11-44

Референт експедиције
Опис посла: прима списе, поднеске, телеграме и остала
писмена упућена суду преко поштанске службе, курира,
достављача или непосредно страна, отвара, прегледа
и разврстава писмена, одваја писмена према хитности
и материји и распоређује их, ставља попуњава и отисак пријемног печата, врши припрему писмена и пакета за отпрему, отпрема писмена и пакете поштанској
и доставној служби, води одговарајуће помоћне књиге
(књига препорука, доставна књига сл.), обавља послове
архивара и друге послове по налогу шефа писарнице.
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује IV степен средње
стручне спреме друштвеног, природног или техничког
смера, најмање две године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад за ово радно место.
Изборни поступак ће се спровести у више фаза у
којима ће се проверавати компетенције које су
потребне за рад на наведено место: опште функционалне компетенције: организација и рад државних
органа Републике Србије (провера ће се вршити писмено), дигитална писменост (провера ће се вршити увидом
у приложени доказ или решавањем задатака практичним
радом на рачунару), пословна комуникација (провера ће
се вршити писмено – симулацијом).
Посебне функционалне компетенције: посебна
функционална компетенција познавање канцеларијског пословања провераваће се усменим путем на основу разговора са кандидатом.
Посебна функционална компетенција познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирање
података у базама података провераваће се усменим
путем на основу разговора са кандидатом.
Посебна функционална компетенција способност
вођење интерних и доставних књига провераваће се
усменим путем на основу разговора са кандидатом.
Посебна функционална компетенција способност познавања прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда провераваће се усменим путем на основу
разговора са кандидатом.
Посебна функционална компетенција способност знање
и вештина потребне за рад на пословном софтверу за
управљање предметима провераваће се усменим путем
на основу разговора са кандидатом.
Посебна функционална компетенција познавање Судског пословника, Закона о прекршајима и Закона о
државним службеницима провераваће се усменим
путем на основу разговора са кандидатом.
Посебна функционална компетенција познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката
релрвантних за обављање послова радног места за
послове пријема писмена усменим путем на основу разговора са кандидатом.
Посебна функционална компетенција познавање познавање прописа којима се уређује употреба печата и
штамбиља усменим путем на основу разговора са кандидатом.
Понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет. Провера понашајних компетенција вршиће се интервјуом базираним на компетенцијама или упитником интервју са комисијом и вредновање
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Трговина и услуге
кандидата: процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа провераваће
се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Трајање радног односа и место рада: Радни однос
се заснива на неодређено време а место рада је Прекршајни суд у Смедереву, Омладинска 1.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок је 15
дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање - публикацији “Послови”.
Пријава на конкурс: Заинтересовани кандидати подносе пријаву на конкурс на обрасцу “Пријава на конкурс у државном органу” који је доступан на интернет
презентацији Прекршајног суда у Смедереву. Пријава
на конкурс треба да 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, радно искуство,
посебне услове и посебне изјаве од значаја за учешће у
конкурсним поступцима у државним органима. Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру
под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци
пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од
три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначен за доставу
обавештења. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана и подноси се преко поштанске службе
или преко судске писарнице, адреса: Прекршајни суд у
Смедереву, 11300 Смедерево, Омладинска 1, са назнаком: „За јавни конкурс”. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Изборни поступак за кандидате чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашена радна места, обавиће се у просторијама Прекршајног суда у Смедереву, Омладинска 1.
Кандидати ће о времену одржавања испита бити посебно обавештени на контакте које су навели у пријави
(телефон или имејл-адреса).
Општи услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије,
да учеснику конкурса није раније престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, да учесник конкурса није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Право учешћа на конкурсу: Право учешћа на конкурсу има пунолетни држављанин Републике Србије
који има одговарајућу стручну спрему и испуњава
остале услове одређене законом, другим прописом и
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Смедереву,
под условом да му раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Кандидат који први пут заснива радни однос на
неодређено време у државном орган подлеже пробном
раду који траје шест месеци. Државни службеник који се
пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место у органу
у коме ради или решење да је нераспоређен. Државни
стучни испит није услов, нити предност за заснивање
радног односа, а кандидат који нема положен државни
стручни испит заснива радни однос под условом да тај
испит положи у року од 6 месеци од дана заснивања
радног односа.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Кандидати уз пријаву подносе писмени доказ о знању
рада на рачунару и у том случају ће бити ослобођени
провере ове компетенција, осим ако Конкурсна комисија не одлучи да приложени докази нису довољни, у
ком случају ће се вршити провера ове компетенције.
Кандидати који су упешно прошли једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном
поступку (“Службени гласник РС” бр. 18/16 и 95/18)
прописано је, између осталог, да орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којим се води службена евиденција, осима ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
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Документа са подацима о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту и уверење о положеном правосудном испиту. Стога је потребно да учесник конкурса на
обрасцу пријаве на конкурс изричито наведе за коју се
од предвиђених могућности опредељује, односно да ли
ће орган прибављати податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам.
Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазу провере посебних функционалних
компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом: решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен диплома којом се потврђује стручна спрема,
уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, исправе којима се доказује радно искуство
у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство), потврда да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности из
радног односа издата од стране државног органа у коме
је учесник јавног конкурса био у радном односу, уверење
надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије
од шест месеци) и уверење надлежног органа да против
кандидата није покренут кривични поступак (не старије
од шест месеци). Сви докази се прилажу у оригиналу или
у фотокопији која је оверена код јавног бележника. 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. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у
иностранству мора бити нострификована.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Јелена Миленковић, секретар Суда, контакт
телефон: 064/658-1144. Место и датум оглашавања
јавног конкурса.
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли и веб-страници Прекршајног суда у Смедереву, на порталу е-Управе и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање – публикацији „Послови”, са роком подношења пријава од 15 дана, који почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

Трговина и услуге

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме у било
ком занимању. Јављање заинтересованих кандидата на
контакт тел. 066/8770-860. Рок за пријаву је 04.03.2021.
године.

„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. Особа за контакт: Сара Луковић.

„ЕНТЕРИЈЕР ПАВЛОВИЋ“ ДОО
11000 Београд
Булевар патријарха Германа 86а
Бели Поток
тел. 011/3907-700

Шеф производње
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; поседовање возачке дозволе Б категорије; пожељно радно искуство.

„БОТРУГО” СЗР
БРАНИСЛАВ ШЕНЕРОВИЋ ПР

Помоћни радник

Болеч, Јумбина 25
e-mail: boban@botrugo.rs

2 извршиоца

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме.

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, енглески језик средњи ниво, знање рада на рачунару Excel и Word.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
контакт телефон 011/3907-700. Конкурс је отворен до
попуне радних места.

„ВЕНЕРА БОЖОВИЋ” ДОО

ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ „АВАЛА“ ДОО

Радио Фар, III улица бр. 26
11271 Сурчин
тел. 060/577-8879
e-mail: venerabozovic@yahoo.com

11000 Београд, Генерал Жданова 1, прилаз 4
тел. 011/3907-491

Помоћни административни радник
особа са инвалидитетом

Собарица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме било ког занимања,
решење о инвалидности, возачка дозвола Б категорије.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
контакт телефон: 011/3907-491. Конкурс остаје отворен
до попуне радног места.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана од
дана објављивања.

АДВОКАТ ЈЕЛЕНА ЋИРИЋ

ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ
„FIXED AND CLEAN”
ДОО БЕОГРАД – ПАЛИЛУЛА

11000 Београд, Хусинских рудара 26/18
тел. 066/8770-860
e-mail: ivan.tatic76@gmail.com

Хигијеничар

за рад у Новом Саду
3 извршиоца

11000 Београд, Змаја од Ноћаја 13
e-mail: jelenaciricadv@gmail.com

Адвокатски приправник
УСЛОВИ: VII/1 стрепен стручне спреме, дипломирани
правник. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу
пријаве на наведену мејл-адресу до 01.03.2021. године.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ЗУ ТЕХНИЧКО-ЕКОНОМСКИ
ЦЕНТАР КЦС
11000 Београд
Пастерова 2
тел. 011/3616-755

Кувар

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кувар.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме у било ком
занимању. Заинтересовани кандидати треба да се јаве
на наведени број телефона до 11.03.2021. године.

„БФС СЕРВИС“ ДОО
11000 Београд
Хумска 3ц
тел. 060/8066-409, 060/8066-410

Хигијеничар

на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање. Заинтересовани кандидати да се јаве на наведене бројеве телефона. Оглас је отворен до попуне.

„ROAMING NETWORKS“ DOO
11000 Београд
Облаковска 51
тел. 064/8907-449

Сарадник за управљање опремом
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, основна
информатичка обука. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу пријаву на e-mail: cv@roamingnetworks.
rs или да се јаве на наведени број телефона до
28.02.2021. године.

РАДЊА ЗА ПРОМЕТ РОБЕ
НА ВЕЛИКО И МАЛО „САЈБИЈА“
18000 Ниш
Ивана Милутиновића 1

Продавац

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање. Заинтересовани кандидати јављају се на контакт
телефон: 069/527-6928. Рок за пријаву: 05.03.2021. године.

„ВРХОВИ ЗЛАТИБОРА“ ДОО
Севојно
Хероја Дејовића 115
тел. 060/0310-234
e-mail: finance.mng@sinterfuse.com

Референт за економске послове –
калкулације и фактуре у продаји
на одређено време, са местом рада
у Севојну

УСЛОВИ: IV–VI/2 степен квалификације економског
усмерења, познавање рада на рачунару, радно искуство није битно. Заинтересовани кандидати могу се
јавити послодавцу на телефон: 060/0310-234. Оглас је
отворен до 22.02.2021. године.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

„ПРОМО СПОРТ“ ДОО ЧАЧАК
тел. 032/375-376
e-mail: office@promosport.rs

Продавац спортске опреме
на одређено време,
са местом рада у Пожеги

УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме, продавац,
основна информатичка обука, енглески језик – почетни ниво. Контакт са послодавцем: слање пријаве за
посао мејлом. Јављање кандидата на контакт телефон:
032/375-376. Пожељно доставити на мејл CV са фотографијом. Трајање огласа до 20.02.2021. године.

Медицина
ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 32
тел. 034/370-184

Доктор стоматологије

на одређено време до 1 године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове, и то: VII/1 степен
стручне спреме; завршен медицински или стоматолошки факултет и стечено звање доктора стоматологије;
положен стручни испит; лиценца или решење о упису
у именик коморе. Заинтересовани кандидати подносе
следећу документацију: пријаву на оглас са биографијом, адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце или решења о упису у именик
коморе; оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених или венчаних уколико је кандидат променио
презиме; оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; уверење суда да се не
води кривични поступак, не старије од 6 месеци; уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван,
не старије од 6 месеци. Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за доношење
одлуке о пријему. Коначну одлуку доноси директор. По
завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима. Изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за
послове које ће обављати и фотокопију личне карте.
Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11060 Београд – Палилула
Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Виша медицинска сестра – техничар
у амбуланти, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке, општи
смер, на основним студијама првог степена (струковне/
академске) 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, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у звању више, односно
струковне медицинске сестре, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
Опис послова: планира и пружа услуге здравствене
неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и
стандардима савремене здравствене неге, о чему води
прописану медицинску документацију; спроводи план
здравствено-васпитног рада вишег и средњег медицинског кадра, сачињава план стручног усавршавања
медицинских сестара у служби, прати медицинска достигнућа и предлаже нове методе рада у здравственој

нези, израђује месечне, тромесечне, шестомесечне и
годишње извештаје за све лекаре (превентива и куратива) и завршни годишњи извештај, ради све послове
описане код медицинске сестре-техничара са средњом
спремом, стара се о правилном чувању, утрошку и
роковима важности лекова, одговорна је за потрошњу
и залихе ампулираних лекова, вакцина и санитетског
материјала, врши обуку приправника и млађих техничара, фактурише пружене здравствене услуге; ради
и остале медицинске и административне послове из
домена своје струке по налогу одговорне сестре, за свој
рад одговара одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
ОСТАЛО: 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. 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.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ – ШУЛЕ”

34210 Рача (Крагујевачка), Виноградска бб
тел. 034/751-964

Доктор медицине

на одређено време до две године
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, познавање рада на рачунару. Опис посла по Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Милоје Хаџић
– Шуле” Рача. Заинтересовани кандидати уз пријаву
на оглас достављају и следећа документа: фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, уверење
о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте,
потврду о радном искуству. Рок за пријаву кандидата је
8 дана. Пријаве се достављају на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”
11030 Београд, Пожешка 82

Доктор медицине, специјалиста
у специјалистичкој делатности –
специјалиста офталмологије
УСЛОВИ: високо образовање; на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из одређених грана медицине, у складу
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 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 одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника; стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три
године и шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине. Кандидат подноси следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију
дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе
или уверења о завршеној специјализацији; фотокопију
потврде о положеном стручном испиту; фотокопију
дозволе за рад – лиценце издате од надлежне коморе;
извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о
држављанству; фотокопију личне карте.

Доктор медицине специјалиста у
радиолошкој дијагностици
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена
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специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника; стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине. Кандидат подноси
следећу документацију: пријаву на оглас са кратком
биографијом; фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе или уверења о завршеној
специјализацији; фотокопију потврде о положеном
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад – лиценце
издате од надлежне коморе; извод из матичне књиге
рођених/венчаних; уверење о држављанству; фотокопију личне карте.

Доктор медицине – изабрани лекар
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање пет година
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; важећа лиценца за обављање
послова из своје струке; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине. Кандидат подноси следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију
дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде
о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце;
извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о
држављанству; фотокопију личне карте.

Медицинска сестра – техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег
смера; IV степен стручне спреме; положен стручни
испит; лиценца за рад; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење); стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању медицинске сестре – техничара. Кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са кратком
биографијом; извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о држављанству; фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи општег смера;
фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
фотокопију лиценце; фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”, сајту Министарства
здравља РС и сајту ДЗ „Др Симо Милошевић”. Пријаве
се подносе на адресу Дома здравља „Др Симо Милошевић”, Пожешка 82, 11030 Београд или на писарници ДЗ,
III спрат, соба 5. Пријаве поднете мимо означеног рока
и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију подносилаца
молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима,
иста не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће објављена на сајту Дома
здравља.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
Нови Кнежевац

Доктор медицине

на одређено време до 6 месеци,
због повећаног обима послова
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о
раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за психијатријске
болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац и то: 1. високо образовање (завршен медицински факултет): на
интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, или на основним студијама у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. положен
стручни испит; 3. поседовање важеће лиценце; 4. најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву, која
садржи краћу биографију, доставе: оверену фотокопију дипломе о школској спреми, доказ о положеном
стручном испиту, копију важеће лиценце, доказ о радном искуству и обичну неоверену фотокопију личне
карте. Рок за достављање пријаве кандидата је 8 дана
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од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Обавештење о избору
кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од
дана закључења огласа. Пријаве се достављају на адресу: Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви”, Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком „За оглас
за пријем у радни однос”, или лично предати у правну
службу Специјалне болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2
тел. 021/6070-055

це или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца
и сл.); фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника
служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата, уколико их кандидат поседује.

Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
Дневна болница дечје хирургије, на
одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања

Медицинска сестра – техничар

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, поседовање лиценце и најмање 6 месеци искуства у звању доктора медицине. Као доказе
о испуњености услова кандидати треба да доставе:
пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену
фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора медицине, оверену
фотокопију лиценце доктора медицине, доказ о радном
искуству и фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Кандидати писмену пријаву, са траженим документима, достављају лично на писарницу установе или
поштом на горе наведену адресу Дома здравља Бач, у
затвореном коверту са назнаком: „Пријава за конкурс за
заснивање радног односа” (са навођењем – за доктора
медицине), најкасније у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Овај оглас се објављује и
на сајту Министарства здравља Републике Србије и Дома
здравља Бач. Особа за контакт: помоћник директора Драган Копања. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве биће одбачене решењем. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Бач
и биће достављена на адресе свих кандидата. Достављена документација неће се враћати кандидатима.

у хемодијализи, дијализа, на одређено
време по основу замене до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа
– педијатријског или општег смера; положен стручни
испит; најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију
личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи;
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту;
фотокопију радне књижице или другог доказа о радном
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство о раду, додатно образовање или
способљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се примају. Пријаве
слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које се конкурише.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11060 Београд – Палилула
Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, пробни рад од шест
месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаве са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса
(неоверене фотокопије) предају се преко писарнице
Дома здравља (соба бр. 3) на трећем спрату у улици
Булевар маршала Толбухина 30. Кандидати су дужни
да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће
бити објављена на огласној табли Дома здравља, поред
писарнице на трећем спрату, Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

Доктор стоматологије
пробни рад 3 месеца

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.

у дијагностици, за потребе Одсека за
општу радиологију, на одређено време
по основу замене до повратка радника
са боловања

Виши радиолошки техничар

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 едукација из дечје превентивне стоматологије и две године рада у струци.

УСЛОВИ: високо образовање, виши радиолошки техничар; најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном звању; положен стручни испит, лиценца. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију
личне карте; фотокопију дипломе о завршеном образовању; фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне књижи-

ОСТАЛО: 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. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома

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

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

Медицина
здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV
спрат, соба 12. Обавезно назначити за које радно место
се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на
сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној
табли – IV спрат.

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

Доктор медицине

за потребе Клинике за пулмологију, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства, пробни рад од 3
месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС, 113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији
послова у Клиничком центру Крагујевац и то за: посебан услов за заснивање радног односа је: радно или
волонтерско искуство у наведеној служби здравствене
установе на терцијарном нивоу здравствене заштите.
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији
следећа документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту за радно место доктор медицине; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати доказују
радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и
усавршавање односно волонтирање) потврдом о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО), односно потврдом
о волонтерском стажу у струци од стране надлежне
службе. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани
на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад
– лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат
из радног односа) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар
Крагујевац. Оглас 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. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на
адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30,
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место ______ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)“.

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

Доктор медицине

за потребе Клинике за интерну
медицину, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС, 113/17, 95/18) и посебни услови утврђе-

Бесплатна публикација о запошљавању

ни Правилником о организацији и систематизацији
послова у Клиничком центру Крагујевац и то за: посебан услов за заснивање радног односа за послове је:
радно или волонтерско искуство у здравственој установи на терцијарном нивоу здравствене заштите. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији
следећа документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту за радно место доктор медицине; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати доказују
радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и
усавршавање односно волонтирање) потврдом о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО), односно потврдом
о волонтерском стажу у струци од стране надлежне
службе. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани
на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад
– лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат
из радног односа) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар
Крагујевац. 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 биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Контакт телефон 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на
адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30,
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место ______ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА
КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Финанијско-рачуноводствени
аналитичар

за рад при правним и економским
пословима ковид-болнице Крушевац ОБ
Крушевац, пробни рад од 6 месеци
УСЛОВИ: високо образовање, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; VII/1
степен стручне спреме; знање рада на рачунару.

2. Магационер/економ

за рад при правним и економским
пословима ковид-болнице Крушевац,
ОБ болнице Крушевац, пробни рад од 6
месеци
УСЛОВИ: средње образовање.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са
којом кандидат конкурише, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме).
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за

обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас“, са називом и редним бројем радног места за које се конкурише искључиво поштом, а на адресу Општа болница Крушевац,
Косовска 16, 37000 Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА
АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра

на одређено време због повећаног
обима пословања
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду.
Посебни услови: IV степен стручне спреме, медицинска
сестра, положен стручни испит. Кандидати су обавезни
да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис
или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини чекања
на запослење; доказ о радном искуству у струци након
положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); биографију са адресом и контакт
телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом
на адресу: Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве,
неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-215,
018/804-211.

Спремач – хигијеничар

на одређено време због повећаног
обима пословања
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду.
Посебни услови: I степен стручне спреме, завршена
основна школа. Кандидати су обавезни да уз пријаву
са биографијом доставе: диплому о завршеној основној
школи; потврду издату од стране Националне службе
за запошљавање о дужини чекања на запослење или
потврду о радном искуству; биографију са адресом
и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Алексинац,
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос спремача/
хигијеничара”. Пријаве са непотпуном документацијом,
као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Зубни техничар

за рад у Служби за стоматолошку
здравствену заштиту, на одређено време
до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду.
Посебни услови: IV степен стручне спреме, зубни техничар, положен стручни испит; лиценца; искуство за
рад на ортодонтским апаратима. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
– смер зубни техничар; оверен препис или фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверен препис
или фотокопију лиценце или решења о упису у комору; биографију са адресом и контакт телефон. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
на оглас доставити лично или поштом на адресу: Дом
здравља Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220
Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас број 1/21”.
Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-256.
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Медицинска сестра
– техничар

за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ, на одређено време због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду.
Посебни услови: средње образовање из области медицине; IV степен стручне спреме, медицинска сестра
– техничар општег смера, положен стручни испит;
лиценца; возачка дозвола Б категорије. Кандидати су
обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис или
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверен препис или фотокопију
лиценце или решења о упису у комору; оверену фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и писану изјаву
да је кандидат активни возач; биографију са адресом
и контакт телефон. Изабрани кандидат је обавезан да
приликом заснивања радног односа достави уверење о
здравственој способности. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити
лично или поштом на адресу: Дом здравља Алексинац,
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас број 2/21 са наведеним редним
бројем”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-027

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен стручни
исит, лиценца.
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице;
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак
болести, обавља превентивне прегледе и спроводи
здравствено-васпитни рад. Врши преглед, дијагностику и одређује начин и врсту лечења пацијената.
Указује хитну медицинску помоћ. Спроводи кућно
лечење и палијативно збрињавање пацијената. Прописује лекове, медицинска средства и одређене врсте
медицнско-техничких помагала. Упућује пацијенте на
лабораторијску, рендген и ехо-дијагностику и на консултативно-специјалистичке прегледе као и на болничко лечење у стационар Дома здравља или у установе
секундарног и терцијарног нивоа и усклађује мишљење
и предлоге за наставак лечења. Даје оцену о здравственом стању пацијената, утврђује дужину привремене спречености за рад и упућује пацијенте на оцену
радне способности, односно инвалидности. Води прописану медицинску документацију и евиденцију. Предлаже мере за унапређење стручног рада и побољшања
ефикасности у раду. Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и
њему одговра за свој рад.

Медицинска сестра – техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни
испит, лиценца.
Опис послова: обавља пријем пацијената. Припрема и
води прописану медицинску документацију и евиденцију. Учествује у изради извештаја о раду. Припрема
материјал и врши стерилизацију. Спроводи терапијске
процедуре по налогу лекара и обавља послове функционалног испитивања ЕКГ, превијање пацијената, промена катетера и друге сличне послове. Ради на пословима требовања медицинског, санитетског и потрошног
материјала. Врши контролу хигијене просторија. Спроводи здравствено-васпитни рад у оквиру тимског рада
у амбуланти и терену. Фактурише услуге за потребе
електронске фактуре према РЗЗО-у у складу са номенклатуром. Исправља накнадно оспорене фактурисане услуге, настале личном грешком приликом уноса.
Наплаћује услуге на фискалној каси.Обавља и друге
послове у оквиру своје струке по налогу непосредног
руководиоца и њему одговара за свој рад.

Возач у хитној медицинској помоћи
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, средње стручно
образовање, возачка дозвола Б категорије.
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Опис послова: ради у тиму са доктором медицине и
медицинском сестром-техничаром. Врши хитан превоз повређених и оболелих. Помаже медицинској сестри-техничару приликом ношења непокретних болесника на носилима или на покретној столици. Стара
се о техничкој исправности возила хитне медицинске
помоћи. Пере и одржава чистоћу возила. Води евиденцију о путним налозима. Води евиденцију о потрошњи
горива и мазива. Стара се да возило буде у исправном
стању за јавни саобраћај у скаду са важећим прописима. Контактира са овлашћеним сервисерима приликом
оштећења или неког већег квара на возилу, а о свим
већим кваровима одмах обавештава шефа техничке
службе. Правда утрошак горива и мазива. Врши регистрацију возила. Превози потребан материјал по службама и здравственим амбулантама Дома здравља. Обавља
и друге послове по налогу шефа одељења и доктора
медицине овлашћеног да изда налог.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Опис послова: свакодневно спремање и чишћење
просторија у којима се обавља здравствена делатност,
санитарних просторија, радних, управно-административних и заједничких просторија и о томе води евиденцију. Генерално спремање, прање и чишћење једном
месечно, а по потреби и чешће. Свакодневно скупљање
отпада и других отпадака из радних просторија. Свакодневно скупљање медицинског отпада, одлагање
на прописана места, одржавање хигијене места где се
одлаже медицински отпад и вођење евиденције о томе.
Свакодневно одржавање хигијене санитарних просторија-прање и чишћење, вођење рачуна о сапуну у
дозерима и тоалет-папиру и вођење евиденције о томе.
Пријављивање неисправности уређаја и инсталација у
санитарним чворовима. Стара се о исправности апарата
за одржавање чистоће и пријављивање неисправности
шефу техничке службе. Требовање материјала за одржавање чистоће. Вођење потребне евиденције утрошка хигијенског материјала. Обавља курирске и друге
послове по налогу непосредног руководиоца и њему
одговара за свој рад.
ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај
оглас достави следећа документа: фотокопију дипломе,
фотокопију/очитану личну карту, уверење о држављанству, кратку биографију са обавезним контакт подацима (e-mail и/или број мобилног телефона). Пријаву и
потребну докумнетацију доставити лично или путем
поште на адресу: Дом здравља Тутин, Богољуба Чукића
12, 36320 Тутин, са назнаком “Пријаве на оглас”. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. У случају већег броја
пријављених кандидата може бити обављен разговор са
кандидатима из ужег избора, ради добијања додатних
информација које могу бити битне за доношење одлуке
о пријему. Евентуални позив на разговор биће упућен
посредством достављених контакт података. Одлука о
избору биће објављена на огласној табли Дома здравља
Тутин, од када тече рок за правно поступање по истој.
Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата
документа неће бити враћена. Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана од дана када је обавештен
о избору достави оригинална документа или оверене
копије ради заснивања радног односа.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН”
26220 Ковин, Цара Лазара 253

1. Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
на одређено време због повећаног
обима посла, најдуже до 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати за радно место под редним бројем 1. морају предати: кратку биографију (CV); пријаву на оглас; оверену
фотокопију дипломе о завршеном високом образовању
у звању наведеног у огласу.

2. Психолог

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време због
повећаног обима посла, најдуже до 3
месеца
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати за радно место под редним бројем 2. морају предати: кратку биографију (CV), пријаву на оглас, оверену
фотокопију дипломе о завршеном високом образовању
у звању наведеног у огласу.

3. Социјални радник

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, због повећаног обима
посла, најдуже до 3 месеца
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; изузетно: на вишој школи у
трајању до две године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Остали услови: кандидати за радно место под редним бројем 3. морају
предати: кратку биографију (CV), пријаву на оглас, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању
наведеном у огласу.

4. Кувар

на одређено време, због повећаног
обима посла, најдуже до 3 месеца
УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати за радно
место под редним бројем 4. морају предати: кратку
биографију (CV), молбу, оверену фотокопију доказа о
завршеном средњем образовању.

5. Сервирка

у посебним условима рада, на одређено
време због повећаног обима посла,
најдуже до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање; изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено
до дана ступања на снагу ове уредбе. Остали услови:
кандидати за радно место под редним бројем 5. морају
предати: кратку биографију (CV), молбу, оверену фотокопију доказа о завршеном образовању. Напомена: У
пријави на оглас, поред осталих података, кандидат
треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима достављају
се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253,
Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком: „Оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа код Националне службе запошљавања. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење
о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица
Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Специјалиста педијатар

за рад у диспанзеру за предшколску
децу ОЈ Дома здравља Сурдулица
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршена специјализација из педијатрије, лиценца. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеној специјализацији из педијатрије, извод из матичне књиге рођених
(венчаних – за особе које су промениле презиме), лиценца,
лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у средствима јавног информисања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Избор између кандидата који испуњавају услове огласа
извршиће се на основу члана 9 тачка 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.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Доктор медицине

за рад у Одељењу хирургије
и Одељењу ортопедије
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
високо образовање, медицински факултет и положен
стручни испит. Уз молбу кандидати треба да приложе
следећу документацију: оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи; уверење о положеном стручном
испиту; очитану возачку дозволу; извод из матичне књиге рођених– венчаних; биографију. Приликом заснивања
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Молбе се предају Служби
за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар,
Расадничка бб, у року од 8 дана од дана објављивања.

Кувар

за у Одељењу за производњу и
дистрибуцију хране
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
средње образовање – кувар. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи; уверење о
положеном стручном испиту; очитану возачку дозволу;
извод из матичне књиге рођених – венчаних; биографију. Приликом заснивања радног односа кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Молбе се предају Служби за опште и правне
послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у
року од 8 дана од дана објављивања.

Возач

за рад у Служби за техничке послове
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
средње образовање и возачка дозвола Б категорије. Уз
молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију сведочанства о завршеној
школи; уверење о положеном стручном испиту; очитану возачку дозволу; извод из матичне књиге рођених
– венчаних; биографију. Приликом заснивања радног
односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Молбе се предају
Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од
дана објављивања.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

Здравство и социјална заштита
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
12374 Жабари
Кнеза Милоша 127
тел. 012/250-307

Оглас објављен у публикацији „Послови” 13.01.2021.
године, поништава се у целости.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
37000 Крушевац
Мајке Југовића 46
тел. 037/416-980
У огласу објављеном 10.02.2021. године у публикацији
„Послови”, за радно место директора на период од четири године, услед техничке грешке у делу УСЛОВИ стоји:
да кандидат није држављанин РС, а исправно треба да
пише: да је кандидат држављанин Републике Србије.
Овим путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.

Култура и информисање
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„Др МИЛОВАН СПАСИЋ”

35230 Рековац, Краља Петра I бр. 56
тел. 035/8411-152

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17
и 95/18 – аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове: висока стручна
спрема (високо образовање на студијама другог степена, дипломске академске студије – мастер; специјалистичке академске или струковне студије или
високо образовање на основним студијама у трајању
од четири године); пет година радног искуства у
струци; да има положен стручни испит у библиотечко-информационој струци; да има најмање 1 годину руковођења у установи културе (установом или
организационом јединицом установе); да се против
њега не воде истражне радње и да против њега није
подигнута оптужница, односно да није правоснажном судском одлуком осуђен за кривична дела која
се гоне по службеној дужности; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност. Пријава
на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, број телефона, имејл-адресу и обавезни су да поднесу следеће
доказе: предлог програма рада и развоја Библиотеке
за период од четири године; доказ о радном искуству
у култури; оверену копију дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми; оверену копију уверења о
положеном стручном испиту у библиотечко-информационој струци; доказ о руковођењу у култури – установом или организационом јединицом установе; биографију која мора да садржи елементе који доказују
стручност из делокруга рада у култури са кратким
прегледом остварених резултата у раду; уверење
надлежног органа да се против њих не води истрага и
да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци)
за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
уверење о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених; оверену копију личне карте
или извод (за личне карте са чипом), доказ о општој
здравственој способности – лекарско уверење (оригинал). Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује
закључком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу, у року од 3 дана од дана достављања
закључка. Жалба из претходног става не задржава
извршење закључка. Управни одбор обавља разговор
са кандидатима који испуњавају услове из конкурса.
Датум разговора биће накнадно одређен, о чему ће
кандидати бити благовремено обавештени (имејлом,
телефоном и др.). Управни одбор у року од 30 дана
од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу
образложен предлог листе кандидата. Листа садржи

мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник
о обављеном разговору. Оснивач именује директора
Библиотеке са Листе. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања јавног конкурса. Пријава
са доказима о испуњености услова подноси се у запечаћеној коверти Управном одбору Народне библиотеке „Др Милован Спасић” Рековац, Краља Петра I бр.
56, 35260 Рековац, са назнаком: За јавни конкурс за
именовање директора Народне библиотеке „Др Милован Спасић” Рековац, или лично, сваког радног дана
од 7 до 15 часова. Сва обавештења о јавном конкурсу
можете добити путем телефона: 035/8411-152.

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „ТЕАТАР 91”
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове утврђене Статутом Градског позоришта „Театар
91” и то: да има високу стручну спрему из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или из
уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља; пет година радног искуства у културној делатности; да се против кандидата не води истрага и да није осуђиван за кривична
дела која се гоне по службеној дужности; да има
држављанство Републике Србије; да поседује општу
здравствену способност; кандидат треба да достави
предлог програма рада и развоја установе за период
од четири године. Као доказ о испуњавању услова
конкурса кандидати уз пријаву на конкурс и биографију дужни су у оригиналу или овереној фотокопији
приложити следећу документацију: диплому високе
школске спреме; исправе којима се доказује радно
искуство у струци (радна књижица, потврде или
други акти на основу којих се доказује да има пет
година радног искуства са високим образовањем);
уверење да се против кандидата не води истрага
(не старије од 3 месеца); уверење да кандидат није
осућиван за кривична дела и привредне преступе
(не старије од 3 месеца); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; уверење о општој здравственој способности издато од стране надлежне
здравствене установе (не старије од 6 месеци);
предлог програма рада и развоја установе за период од четири године; биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга
рада у култури са кратким прегледом остварених
резултата у раду; фотокопију личне карте. Именовање директора Градског позоришта „Театар 91” је
на мандатни период од 4 године. Конкурс ће бити
отворен 10 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Адреса на коју се подноси пријава за конкурс (са
назнаком „За конкурс – не отварај”): Градско позориште „Театар 91“, Алексинац, Душана Тривунца 15,
18220 Алексинац.

Посао се не чека, посао се тражи
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Саобраћај и везе
„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ“ ДОО
ПРОКУПЉЕ
Прокупље, Милена Јовановића 15
тел. 063/8624-748, 064/8744-377
е-mail: jelena.soldatovic@kprevoz.co.rs

Машиновођа

место рада: Београд (4), Нови Сад (4),
Рума (2), Шид (2), Панчево (2), Вршац
(2), Суботица (2)
18 извршилаца
Опис посла: преглед и припрема вучног возила пре
поласка, вожња по формираном путу вожње, сигналима и прописима, праћење рада и понашања воза у току
кретања вожње.
УСЛОВИ: IV ниво образовања, железничка школа –
машиновођа електро вуче или машиновођа дизел вуче;
радно искуство: небитно; основно познавање рада на
рачунару; возачка дозвола Б категорије – услов.

Возовођа

Место рада: Београд (3), Нови Сад (2),
Рума (2), Шид (1), Панчево (1), Вршац
(1), Суботица (1)
11 извршилаца
Опис посла: пописивање воза у полазним станицама,
проверава исправности товарених железничких кола и
преузимање и сравњивање превозних исправа.
УСЛОВИ: III ниво образовања, железничка школа –
возовођа; радно искуство: небитно; основно познавање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије
– услов.

Прегледач железничких кола

Место рада: Београд (3), Нови Сад (2),
Рума (2), Шид (1), Панчево (1), Вршац
(1), Суботица (1)
11 извршилаца
Опис посла: технички преглед железничких кола и
возова, утврђивање неисправности и оштећења на
железничким колима и одређивање правилних поступака са њима.
УСЛОВИ: IV ниво образовања, железничка школа –
прегледач железничких кола; радно искуство: небитно;
основно познавање рада на рачунару; возачка дозвола
Б категорије – услов.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, превоз и исхрана; теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван просторија
послодавца; радно место са повећаним ризиком; дужина радног времена 12 сати дневно. Трајање конкурса: до
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да
доставе путем мејла или да се јаве на горенаведене телефоне, лица за контакт: Јелена Солдатовић, Дејан Перић.

Индустрија и грађевинарство
„НОВИ ПАЗАР – ПУТ” ДОО
Нови Пазар, Постење 4А
тел. 064/846-3636

„FARMINA PET FOODS” DOO INĐIJA

Грађевински инжењер
за нискоградњу

на одређено време, за рад на подручју
града Краљева, општине Рашка, града
Новог Пазара, општине Сјеница
и општине Тутин
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
инжењер грађевинарства, пожељно радно искуство.
Опис посла: Организује рад на градилиштима за свој
рејон. Предлаже и учествује у изради организације рада
на градилиштима. Врши контролу извршења динамичких и оперативних планова. Врши контролу извођења
радова. Контактира са инвеститорима, надзорним органима и другим органима и организацијама. Испоставља
ситуације и врши контролу обрачуна зарада запошљених за своје градилиште. Учествује у изради месечних
планова и организује рад на градилишту. Прати и усмерава извршење планираних задатака. Ради на изради
динамичких и оперативних планова градилишта.Организује примену мера о заштити на раду. Сарађује са
инвеститорима, надзорним органима, органима инспекције и другим органима. Врши контролу извођења
радова у складу са пројектом и другом грађевинском
документацијом. Организује вођење прописане евиденције и документације. Даје стручна и техничка решења
за радове који нису описани у пројекту и технологији.
Врши потребне измене на градилиштима уз сагласност
надзорног органа. Одговоран је за примену усвојених
стандарда у раду. Одговоран је за спровођење мера и
правилника Закона о безбедности и здрављу на раду.
Контролише и спроводи извршавање обавеза из усвојених стандарда.
Нудимо: редовна примања; напредак у складу са личним залагањем и могућност запослења на неодређено
време; стимулативне коефицијенте за изузетне резултате. Топли оброк и превоз обезбеђени.
ОСТАЛО: Пријаве са кратким биографијама слати електронским путем на e-mail адресу: omer.lakota@np-put.rs
или нас контактирајте на број тел. 064/846-3636, контакт особа: Омер Лакота, или лично у канц. бр. 2 Управна зграда, Постење 4А, 36300 Нови Пазар у периоду од
11 до 15 часова.

Грађевински техничар

на одређено време на подручју града
Краљева, општине Рашка града Новог
Пазара, општине Сјеница, општине
Рашка и општине Тутин
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар, пожељно радно искуство.
Опис посла: Учествује у изради припремних радова на
градилишту. Врши контролу извођења радова. Води
прописану евиденцију и документацију. Спроводи мере
о безбедности и здрављу на раду. Организује рационалније коришћење средстава рада материјала и радне
снаге. Обавља и друге послове на градилишту по налогу шефа градилишта.
Нудимо: редовна примања; напредак у складу са личним залагањем и могућност запослења на неодређено
време; стимулативне коефицијенте за изузетне резултате. Топли оброк и превоз обезбеђени.
ОСТАЛО: Пријаве са кратким биографијама слати електронским путем на e-mail адресу: omer.lakota@np-put.rs
или нас контактирајте на тел. 064/846-3636, Омер Лакота или лично у канц. бр. 20, Управна зграда, Постење
4А, 36300 Нови Пазар, у периоду од 11 до 15 часова.

„VORWERK AUTOTEC SERBIA” DOO
Чачак, Прељина бб
e-mail: karriere@vorwerk-automotive.rs

Посао се не чека, посао се тражи
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Оператер у производњи

пробни рад од шест месеци
20 извршилаца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати имају завршену
средњу школу, најмање III степен стручне спреме, у
било ком занимању. Рад је распоређен у три смене.
Запослени има право на обезбеђену бесплатну исхрану
и превоз. Заинтересовани кандидати шаљу своју биографију на е-mail: karriere@vorwerk-automotive.rs, особа за контакт: Јована Ђорђевић. Трајање конкурса: 30
дана

22320 Инђија, Саве Ковачевића бб
тел. 022/215-0003

Оператер у производњи
на одређено време
10 извршилаца

Опис посла: припрема састојке који улазе у састав
производа; прати процес мешања у миксеру; допрема
минерале (премиксе) од силоса до мултифилера; прати поступак дозирања (пуњења) садржаја у конзерве
и затварање конзерви; распакује амбалажни материјал
и припрема за пуњење; ради на одржавању машина
и њиховом чишћењу; одржава своје радно окружење
уредним и чистим; врши уклањање, правилно сортирање и одлагање амбалажног отпада.
УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV/III степен), без
ограничења на врсту; тимски рад; сменски рад; изражена флексибилност, способност рада под притиском и обављања више послова паралелно; пожељно
познавање енглеског језика. Посебни услови за запослене који мењају места боравка: обезбеђен смештај.
Радне биографије кандидати могу послати на мејл:
j.radicanin@farmina.com и јавити се на контакт телефон: 062/536-137. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор. Конкурс је отворен до попуне
радних места.

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН“
Чачак, Краља Петра I бр. 30
тел. 064/133-71-58, 032/34-13-68

Геодета за одржавање катастра
непокретности
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, V, VI или VII ниво квалификације геодетске
струке – независно од смера; радно искуство: небитно;
пожељна возачка дозвола Б категорије – није услов.
Теренски рад. Послодавац сноси трошкове превоза до 50
км удаљености од Чачка. Трајање конкурса: до попуне.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на телефоне
послодавца, особа за контакт: Милан Петронијевић.

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ
– ЦИП ДОО
11000 Београд
Немањина 6
тел. 011/3618-336

Геобушач

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; возачка дозвола Б или Ц категорије. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени број телефона до
08.03.2021. године.

„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево
Тике Коларевића 66
тел. 036/399-199
e-mail: office@amiga.rs

Дипломирани машински инжењер –
инжењер контроле квалитета
у производњи челичних
конструкција

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, способност за
самосталан и тимски рад и ефикасно решавање задатака; висок ниво мотивације и ангажованости; посвећеност и одговоран приступ послу; возачка дозвола Б
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категорије; минимум средњи ниво познавања енглеског језика.

Дипломирани машински инжењер –
технолог

Наука и образовање

у Служби технологије за производњу
челичних конструкција

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, способност за
самосталан и тимски рад и ефикасно решавање задатака; висок ниво мотивације и ангажованости; посвећеност и одговоран приступ послу; возачка дозвола Б
категорије; минимум средњи ниво познавања енглеског језика. Нудимо: могућност полагања курса за IWE
инжењера.

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

„ЦЕНТРОПЛАСТ” ДОО
18000 Ниш
Шумадијска 1

Радник на машини за производњу
пластичне амбалаже
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање. Заинтересовани кандидати јављају се на контакт
телефон: 064/8096-022.

ОГРАНАК „ИНТЕГРАЛ
ИНЖЕЊЕРИНГ“ НИШ
18000 Ниш
Булевар Немањића 85а
ТЦ Зона 2, локал бр. 30

Рударски инжењер

на одређено време за рад у Тијовцу,
општина Сврљиг
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
рударски инжењер; познавање рада на рачунару. Место
рада: Тијовац, општина Сврљиг. Заинтересовани кандидати пријаве достављају на мејл-адресу: boris.mitrovski@
integralgrupa.com или се јављају на контакт телефон:
063/688-339. Рок за пријаву: 10.03.2021. године.

„ТРАНС-КОП“ ДОО ЧАЈЕТИНА
31310 Чајетина, Златиборска 3
тел. 064/8911-400
e-mail: info@trans-kop.rs

Руковалац грађевинским машинама
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, грађевинске
струке, без обзира на радно искуство, возачка дозвола
Б категорије.

Возач

на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, саобраћајне струке,
без обзира на радно искуство, возачка дозвола Ц категорије

Асфалтер

на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, грађевинске
струке, без обзира на радно искуство, возачка дозвола
Б категорије.

Физички радник – нискоградња
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт телефон:
064/8911-400. Слање радних биографија на e-mail:
info@trans-kop.rs. Особа за контакт: Горан Јевремовић.
Конкурс је отворен до 09.03.2021. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Б Е О Г РА Д
ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„МИЛЕВА МАРИЋ”
У ОСНИВАЊУ

11000 Београд
Немањина 28, Кабинет бр. 12
тел. 011/3619-640, 361-9430, 063/375-401

Наставник за ужу научну област
Медицинске науке

на неодређено или одређено време
од 5 година
3 извршиоца

Наставник за ужу научну област
Математика

на неодређено или одређено време
од 5 година

Наставник за ужу научну област
Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент

на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство

на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област
Организационе науке

на неодређено или одређено време
од 5 година

Наставник за ужу научну област
Технолошко инжењерство

на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област
Информатика

на неодређено или одређено време
од 5 година
3 извршиоца
УСЛОВИ: важећи избор у звање, докторат из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.
Услови за избор прописани су Законом о високом
образовању, стандардима за почетну акредитацију и
Статутом Високе школе струковних студија „Милева
Марић” у оснивању. Уз пријаву на конкурс доставити:
одлуку о важећем избору у звање (предавач, виши
предавач, професор струковних студија, доцент, ванредни професор или редовни професор), на некој од
акредитованих високошколских или научних установа
у Републици Србији, биографију, библиографију (списак радова), извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, копије диплома свих нивоа студија
основних, мастер, магистарских и докторских студија.
Пријаву и тражену документацију доставити у папирном или електронском облику, на адресу: Немањина
28, Кабинет бр. 12 и на e-mail: vsss.milevamaric@gmail.
com. За све детаљније информације кандидати се могу
обратити на контакт телефоне: 011/3619-640, 011/3619430, 063/375-401. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Конкурс је отворен до попуњавања
наставних места у установи у оснивању.

ОШ „ИВО АНДРИЋ”
11090 Београд
Ивана Мичурина 38а

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(до истека мандата директора)
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вапитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 10/19) и Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то да има: 1) одговарајуће
образовање – за наставника предметне наставе из
предмета: српски језик; 2) 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 (извод из казнене евиденције МУП-а); 4)
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: 1. оригинал
или оверену копију дипломе о стеченом образовању,
2. доказ о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, 3. уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 4. извод из матичне књиге рођених, 5. уверење да
кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана
139 став 1) тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал), 6. попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, 7. краћу биографију. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Одабраним кандидатима из тачака 1 и 2 се врши психолошка процена способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Пријаве на конкурс
са потребним документима, заједно са одштампаним
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Наука и образовање
пријавним формуларом достављају се у року од 8 дана
од дана објављивања на адресу школе. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Комисија доноси решење о избору кандидата у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

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

Наставник финансијског пословања
Наставник агенцијског и
хотелијерског пословања
Наставник економске групе
предмета – Предузетништво
Наставник економске групе
предмета – Агенцијско и
хотелијерско пословање
Наставник физичког васпитања
(са укупно 195% радног времена)
2 извршиоца

Наставник куварства
Наставник практичне наставе
куварства
са 63,26% радног времена

УСЛОВИ: 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 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) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду. Образовање наставника
предметне наставе: одговарајуће високо образовање за
обављање послова наставника прописано је чл. 140 и чл.
142 Закона о основама система образовања и вапитања;
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, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) лице из става 1 тачке 1) подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 4) изузетно, наставник одређених
стручних предмета за које се не образују наставници са
одговарајућим образовањем из чл. 140 став 1 и 2 Закона
може бити и лице које има стечено одговарајуће високо
образовање из чл. 140 став 3 овог закона, на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем, односно средњим
образовањем; 5) степен и врста образовања наставника и
стручних сарадника прописани су и: 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, 2/2020 и 14/2020), Правилником о степену и врсти образовања наставника из опште-
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образовних 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); 6) обавезно
образовање за наставнике из чл. 140 Закона је и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Наведено образовање наставник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 7) образовање из тачке 6) није обавезно за лица са средњим
образовањем и наставнике практичне наставе. Уз пријаву
на конкурс кандидати достављају: 1. кратку биографију;
2. оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се
потврђује стручна спрема прописана Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада: Трговина, угоститељство и туризам.
За наставника наставног предмета Агенцијско и хотелијерско пословање (за садржаје вежби, практичне
наставе и блок наставе): 1) дипломирани економист;
2) дипломирани туризмолог; 3) дипломирани географ-туризмолог; 4) дипломирани географ (туризмолог); 5) дипломирани економиста-менаџер за туризам,
смер туристички менаџмент; 6) дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски
менаџмент; 7) дипломирани менаџер у хотелијерству;
8) мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије у области Економије; 9) мастер
туризмолог, претходно завршене основне академске
студије у области географије или у области Економије;
10) мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму Туризам и
хотелијерство; 11) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму:
менаџер у туризму или менаџер у хотелијерству.
За наставника наставног предмета Агенцијско и хотелијерско пословање (за садржаје практичне наставе и
блок наставе), поред напред набројаних и: 1) дипломирани туризмолог (са завршеним основним академским студијама првог степена); тачка 11): за наставника
наставног предмета Финансијско пословање: 1) дипломирани економист; 2) дипломирани економиста-менаџер
у рачуноводству и ревизији; 3) дипломирани економиста-менаџер за финансије и банкарство; 4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије
на студијском програму Економија.
За наставника наставног предмета Предузетништво:
1) дипломирани економист; 2) дипломирани економиста – менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;
3) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; 4) дипломирани
економиста у области управљања хотелијерством; 5)
дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству
и ревизији; 6) дипломирани економиста – менаџер за
финансије и банкарство; 7) дипломирани туризмолог;
8) дипломирани менаџер у туризму; 9) мастер економиста; 10) мастер менаџер, претходно завршене
основне академске студије на студијском програму:
менаџер у туризму или менаџер у хотелијерству.
За наставника куварства: 1) виши стручни радник технологије куварства; 2) гастролог; 3) менаџер хотелијерства, смер гастрологија; 4) виши стручни радник угоститељско-туристичке струке, занимање кулинарство; 5)
виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство; 6) виши угоститељ; 7) виши угоститељ – гастролог;
8) виши стручни радник – комерцијалист угоститељства; 9) комерцијалист угоститељства; 10) виши стручни
радник организатор пословања у угоститељству, одсек
кулинарство; 11) менаџер хотелијерства, смер гастрономија; 12) менаџер у гастрономији; 13) струковни
менаџер гастрономије; 14) струковни економиста за
туризам и угоститељство; 15) струковни економиста
на студијском програму – туризам и угоститељство; 16)
економиста за туризам и угоститељство; 17) дипломирани менаџер гастрономије; 18) дипломирани менаџер
– гастрономије; 19) дипломирани економиста – менаџер
за хотелијерство, на смеру хотелијерски менаџмент, ако
су на студијама изучавани наставни садржаји из области
предмета; 20) дипломирани економиста – менаџер за
хотелијерство, ако су на основним академским студијама
изучавани наставни садржаји из области предмета; 21)
мастер менаџер, претходно завршене основне академске
студије на студијском програму: менаџер у гастрономији;
22) мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму Туризам и
хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни
садржаји из области предмета; 23) струковни менаџер

у туризму и угоститељству, ако су изучавани наставни
садржаји из области предмета; 24) специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни
садржаји из области предмета; Лице из тачке 30) мора
имати претходно стечено средње образовање за образовни профил, односно смер: кувар, кувар техничар,
техничар кулинар или кулинарски техичар. За наставника куварства (практична настава и настава у блоку):
1) кувар-специјалиста. Правилник о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама:
члан 2 став 1 тачка 13).
За наставника физичког васпитања: 1) професор физичког васпитања; 2) дипломирани педагог физичке културе; 3) професор физичке културе; 4) професор физичког
васпитања-дипломирани тренер са назнаком спротске
гране; 5) професор физичког васпитања-дипломирани
организатор спортске рекреације; 6) професор физичког
васпитања-дипломирани кинезитерапеут; 7) дипломирани професор физичког васпитања и спорта-мастер; 8)
дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије-мастер; 9) мастер професор физичког васпитања
и спорта; 10) мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије; 11) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет).
Потребна документација: оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи за образовни профил, односно смер: кувар, кувар техничар,
техничар кулинар или кулинарски техичар (за кандидате који конкуришу за наставника куварства). Уколико
поседују, учесници конкурса за радно место наставника
достављају и оригинал или оверену фотокопију исправе којом доказују да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
европских системом преноса бодова; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; уверење надлежних органа да лице није осуђивано правоснажном судском пресудом са правним последицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и да није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, издато након расписивања конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Учесник конкурса који не жели сам да прибави и
достави доказе о испуњености услова који се могу прибавити по службеној дужности, попуњава Изјаву у којој
даје сагласност да се његов ЈМБГ користи искључиво у
сврху прикупљања података који се односе на доказе
које учесник конкурса не жели сам да прибави (нпр. уверење о држављанству, извод из књиге рођених,...). Формулар Изјаве се може преузети на званичној интернет
страници школе или у згради Угоститељско-туристичке школе у Београду у периоду од 08.00–14.00 часова.
Кандидати достављају попуњену и потписану Изјаву уз
потребну документацију, благовремено, на адресу школе. Документација се предаје или путем поште доставља,
на наведену адресу школе, на петом спрату канцеларија бр. 28. Неблаговремене пријаве као и пријаве са
непотпуном и од стране јавног бележника неовереном
документацијом, неће бити узете у разматрање. Контакт
особа: секретар школе Снежана Басарић, дипл. правник,
телефон: 011/2633-250, 011/2631-899.

Посао се не чека, посао се тражи
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МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

11000 Београд, Радослава Грујића 2а
тел. 011/2455-953

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи
и одређених стручних предмета
у стручној школи – предмет клавир
и упоредни клавира
са 30% радног времена, на одређено
време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи
и одређених стручних предмета
у стручној школи – предмет
дириговање, оркестар и свирање
хорских партитура
са 80% радног времена, на одређено
време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл.
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања, („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019, 6/2020), чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр.
18/13 и 2/17, 9/2019 и 1/2020) и чл. 3 и 4 Правилника
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност
и јавно информисање („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 9/2019). Кандидати
подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, биографију са следећим
доказима о испуњености услова: 1. доказ о стеченом
образовању (оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи), 2. доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно уверење да су у току студија положили испите из педагогије и психологије или доказ да су положили стручни
испит за лиценцу (у складу са чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања), 3. уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старији од 6 месеци); 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од
6 месеци); 5. уверење о неосуђиваности прибављено
од надлежног органа МУП-а (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); 6. доказ о знању
српског језика. подноси кандидат који средње, високо
образовање није стекао на српском језику, издат од
одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
Пријаве се подносе на наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ
„УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА”
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд
Травничка 2
тел. 011/2620-186

Реизбор у звање доцента
и заснивање радног односа
наставника за ужу научну област
Економске науке
на одређено време
од 5 година

Реизбор у звање доцента
и заснивање радног односа
наставника за ужу научну област
Политиколошке науке
на одређено време
од 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен факултет политичких наука, правни факултет, економски
факултет, факултет безбедности, војна академија или
факултет организационих наука, докторат из области за
коју се бира, објављени стручни, односно научни радови у одговарајућој области и способност за наставни
рад. Остали услови за избор наставника прописани су
Законом о високом образовању и Статутом Факултета
за дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом
и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова),
достављају се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на наведену адресу Факултета.
Контакт телефон: 011/2620-186.

УНИВЕРЗИТЕТ
„УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА”
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Избор у звање сарадника у настави
и заснивање радног односа за
уже научне области Политичке и
безбедносне науке
на одређено време од 1 године
4 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање, факултет политичких наука, факултет безбедности, војна академија,
студент мастер академских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање осам и смисао за наставни рад.

Избор у звање и заснивање радног
односа наставника страног језика
за ужу научну област Филолошке
науке, за предмет италијански језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филолошки факултет, група за италијански језик, објављени стручни, односно научни радови у одговарајућој
области и способност за наставни рад.

Избор у звање и заснивање радног
односа наставника страног језика
за ужу научну област Филолошке
науке, за предмет шпански језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филолошки факултет, група за шпански језик, објављени стручни,
односно научни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника прописани
су Законом о високом образовању и Статутом Факултета за дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса
(оверене копије диплома, списак научних и стручних
радова), достављају се на наведену адресу Факултета.
Контакт телефон: 011/2620-186.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА БИРЧАНИН”
11185 Земун Поље
Браће Крњешевац 2

Административно, финансијскокњиговодствени радник
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање:
средња стручна школа у четворогодишњем трајању,
економске струке – финансијски администратор и
знање рада на рачунару; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична 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; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на коме се остварује оразовно-васпитни рад за
кандидате који су образовање стекли на страном језику.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију заједно са штампаним пријавним формуларом, достављају установи. Докази о испуњености
услова подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о психичкој, здравственој и физичкој способности пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати,
поред биографије, треба да приложе (у оригиналу или
оверене копије): диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности. Пријаве слати поштом
или лично на наведену адресу школе, са назнаком „За
конкурс”. Непотпуне, неблаговремене и пријаве послате електронским путем се неће узимати у зазматрање.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
Београд, Војводе Бране 18-а
тел. 011/3087-265, 011/3087-264

Наставник предметне наставе
– руски језик
са 66% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка,
физичка и здравствена способност; да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, нити се против њега води кривични поступак; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Рок важења огласа је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Пријава на конкурс и копија
документа може се доставити и електронским путем на
адресу: ljiljavranic@yahoo.com.

ОШ „ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179
тел. 011/8760-047
e-mail: osgrabovac@gmail.com

Наставник физике

са 90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије”, број 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019): да поседује одговарајуће виско образовање у смислу чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања, за
наставника, васпитача и стручног сарадника) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
Републике Србије – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019); да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); лекарско уверење о поседовању
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психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију); оверен препис или 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); доказ о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног понашања (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за
кривична дела прописана чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања); биографију (није обавезно); оверен препис или фотокопију лиценце за рад
наставника, уколико поседује (није обавезно). Уз горе
наведену документацију кандидат је дужан да попуни
и достави и пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима
кандидат је дужан да прибави пре закључења уговора о
раду. Сва остала документа саставни су део пријаве на
конкурс. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пре доношења одлуке
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве достављати лично или путем поште
на адресу: Основна школа „Грабовац” из Грабовца, Нема
улице 179, 11508 Грабовац, са назнаком „За конкурс за
радно место наставника физике”. Све информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе, на број
телефона: 011/8760 047 и имејл школе: osgrabovac@
gmail.com, сваким радним даном од 8 до 12 часова.

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

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Олигофренологија
на одређено време од пет година
2 извршиоца

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

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Општа педагогија са методологијом
и историја педагогије
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Теоријски и методски
приступи у превенцији и третману
поремећаја понашања
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да кандидат
испуњава остале услове предвиђене чл. 74 Закона о
високом образовању („Сл. гласник Републике Србије”,
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), као и услове предвиђене Статутом Факултета за избор у звање наставника. Документа која је потребно доставити: пријава
на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под
истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са свим
прилозима подносе се Факултету, на наведену адресу,
у року од 15 дана.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Оглашава радна места за избор сарадника ван радног
односа (демонстратора), на одређено време, за летњи
семестар школске 2020/21. годину, за:

Демонстратор за ужу научну
област Русистика, предмет
Савремени руски језик
2 извршиоца

Демонстратор за ужу научну
област Украјинистика, предмет
Савремени украјински језик
Демонстратор за ужу научну област
Словакистика, предмет Савремени
словачки језик
Демонстратор за ужу научну област
Полонистика, предмет Савремени
пољски језик
Демонстратор за ужу научну област
Германистика, предмет Немачки
језик
2 извршиоца

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 наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Ванредни професор за ужу научну
област Српски језик, предмет
Савремени српски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Јапанологија, предмет
Јапански језик

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Оглас објављен у публикацији „Послови” 21.10.2020.
године поништава се за радна места:
1) наставник разредне наставе, на одређено време за
рад у матичној школи и издвојеним одељењима Баћевац, Глумчево Брдо, Губеревац и Велики Борак, 6 извршилаца;
2) наставник технике и технологије, са 50% радног
времена, за рад у матичној школи (замена помоћника
директора школе), на одређено време до 31.08.2021.
године, тј. до краја школске 2020/2021. године
У осталом делу оглас остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

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

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за
коју се бира и остали услови предвиђени Статутом Физичког факултета и Правилником о ближим условима за избор
у звања наставника и сарадника Физичког факултета, а у
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20 – др.
закон), и Статутом и правилницима Универзитета у Београду; непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18
– др. закон, 67/19 и 6/20 – др. закон). Пријава треба да садржи: биографију, оверену копију дипломе, опис досадашње
наставне активности, опис досадашње научне активности,
преглед научних резултата, списак наставних и научних публикација, списак цитата, најважније публикације, извод из
казнене евиденције и својеручно потписану изјаву о изворности, доступну на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/
UvidJavnosti.html. Пријаву је потребно доставити у штампаној
и едитабилној електронској форми (tex или doc формат), у
складу са темплејтом, који се налази на адреси: http: //www.
ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html. Пријаву са доказима о
испуњености услова конкурса доставити Деканату Физичког
факултета, на наведену адресу (3. спрат соба 652), у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

11000 Београд, Николаја Краснова 8

Наставник историје

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о изворности Образац
5 (преузети са сајта Универзитета у Београду, http: //
bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php). Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију
дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи или
решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, списак радова и
радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству на наведену адресу Факултета, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.
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са 65% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, замена запослене на
породиљском одсуству

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, замена
запослене која је упућена на рад у
иностранство

Чистачица

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, замена
запослене на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање:
кандидат за радно место наставника историје треба
да има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020); кандидат
за радно место наставника српског језика треба да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
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27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019, 2/2020, 8/2020); кандидат за радно место
чистачице да има одговарајуће образовање – основно
образовање у складу са Правилником о организацији и
систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Свети Сава“; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику).
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености
услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду.

од пожара; да лице није осуђивано и да против њега
није покренут кривични поступак за кривична дела
из надлежности судова и тужилаштва; да кандидат
поседује основно знање енглеског језика; да поседује основно знање рада на рачунару: Microsoft Windows
2010, Microosoft Office Excel Word; возачка дозвола Б
категорије; важеће лекарско уверење о психофизичкој
способности; две године радног искуство на пословима
приватног обезбеђења. Услов из тачке 9 односи се на
изабране кандидате који ће пре потписивања уговора о
раду са Машинским факултетом бити дужни да доставе
уверење о способности од препоручене акредитоване
установе за издавање лекарских уверења.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни
формулар (налази се на сајту Министарства просвете)
и кратку биографију, доставити следеће доказе (у оригиналу или оверене копије не старије од шест месеци):
диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности. Пријаве на конкурс
слати на наведену адресу школе или предати непосредно у секретаријату школе, у коверти са назнаком „За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

1. Сарадник у настави за ужу научну
област Аналитичка хемија

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаву на конкурс доставити на адресу: Машински
факултет Универзитета у Београду, Београд, Улица
краљице Марије 16 (I спрат), Секретаријат Факултета,
соба 121/3.

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330
Објављује конкурс за избор:

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: диплома основних академских студија (студент мастер студија) и други услови утврђени Законом
о високом образовању, Статутом Хемијског факултета и
осталим општим актима Хемијског факултета и Универзитета у Београду.

2. Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Органска хемија
на одређено време од 3 године

11253 Сремчица – Београд
Школска 4
тел. 011/2526-114, 011/2522-718
e-mail: osvukk@mts.rs

УСЛОВИ: диплома основних академских студија или
мастер академских студија (студент докторских студија
– органска хемија) и други услови утврђени Законом о
високом образовању, Статутом Хемијског факултета и
осталим општим акатима Хемијског факултета и Универзитета у Београду.

Наставник физичког
и здравственог васпитања

3. Наставник у звању доцента за ужу
научну област настава Хемије

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
(породиљско одсуство)
УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Документација потребна за конкурс: оверена копија
дипломе о стеченом образовању, извод из канене
евиденције МУП-а (оригинал, не старији од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија, не старије од 6 месеци), извод из МКР (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци),
кратак CV кандидата. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова за пријем у радни однос достављају се поштом или лично на адресу: ОШ „Вук
Караџић”, Школска 4, 11253 Сремчица – Београд, са
назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од објављивања конкурса, рачунајући и дан објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће
бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Радник обезбеђења без оружја –
чувар
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен); биографија са подацима о досадашњем раду; оверен препис
дипломе и потврда о радном искуству; поседовање
лиценце за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – без оружја или са оружјем; уверење о положеном стручном испиту из области заштите

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 5 година

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

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

Наставника у звање доцента за ужу
уметничку област Конзервација и
рестаурација
на период од пет година

Сарадника у звање асистента са
докторатом за ужу уметничку област
Графички дизајн
на период од три године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која
испуњавају услове прописане Законом о високом
образовању, Минималним условима за избор у звања
наставника и сарадника на универзитету донете од
старане Националног савета за високо образовање и
општим актима Универзитета уметности у Београду и
Факултета примењених уметности у Београду.
ОСТАЛО: Учесници конкурса подносе: пријаву
на конкурс у три штампана примерка, оверену фотокопију дипломе у једном примерку, уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи (члан 72 став 4
Закона о високом образовању), радну биографију на
прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) у три штампана примерка, електронску форму обрасца 2 на једном CD-у, фото документацију за најмање 15 радова од
којих 10 реализованих конзерваторско-реастаураторских пројеката, у електроској форми на четири CD-а, за
ужу уметничку област Конзервација и рестаурација, пет
до 10 оригиналних радова и пројеката достављених у
електронској форми на 4 CD-а, за ужу уметничку област
Графички дизајн, потписани списак приложене документације и радова приложених у електронској форми
у три примерка. Учесници на конкурсу су дужни да у
електронском облику, на једном CD-у или USB-у, приложе презентацију својих обавезних референци, са каталошким подацима о радовима написаним ћириличним
писмом и са јасно наведеним именом и презименом кандидата у доњем десном углу сваке стране презентације,
у укупном трајању до 3 минута. Образац 2 и Минимални
услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу
уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу
техничко-технолошких наука на Факултету примењених
уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016., бр.
03-28/2-2 од 27.09.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016.,
бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018),
налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација и радови подносе се
Правној служби Факултета примењених уметности у
Београду, Краља Петра 4, у термину од 10 до 13 часова. За додатне информације контакт тел. 060/5207-721.

ОШ „КНЕГИЊА МИЛИЦА“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 78
тел. 011/615-8031, 713-8688
e-mail: osnovna.skola.kneginja.milica@gmail.com

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и
6/20) и то ако: има одговарајуће образовање из члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони,
10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије и заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи следећу документацију: доказ
о одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију дипломе односно уверења о дипломирању); доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
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затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фоторкопију); доказ да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; кратку биографију са адресом и контакт телефоном
– CV. Рок за достављање пријавног формулара са наведеном документацијом је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима
– лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима. 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.
Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати, као ни пријаве са фотокопираном документацијом
која није оверена од стране надлежног органа. Пријавни формулар са документацијом доставити лично или
путем поште на адресу школе: ОШ „Кнегиња Милица“,
Јурија Гагарина 78, 11070 Нови Београд, са назнаком
„За конкурс“. Контакт телефон: 064/808-5302, секретар
школе. Достављени подаци обрађиваће се у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник
РС“, бр. 87/2018), у сврху обраде података у конкурсном поступку.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“
11070 Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042, 2603-766, 2692-231
e-mail: info@11april-nbgd.edu.rs

Сарадник за исхрану –
нутрициониста
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије), односно на студијама у трајању од
три године или више образовање здравствене струке.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANJE.doc), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко поште на адресу: Предшколска установа „11. април“, Нови Београд,
Народних хероја 12а, са назнаком радног места за које
се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује
васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чланом
24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/17 и 95/18 ), кандидати
треба да испуњавају и услове прописане чланом 139,
став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), као и посебне услове прописане Правилником о организацији и систематизацији
радних места. За радно место уз пријавни формулар
кандидати достављају: 1) доказ о стручној спреми, 2)
уверење о држављанству, 3) доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 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 слобо-
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де, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Податке из казнене евиденције издаје Министарство унутрашњих послова (МУП). Доказ да лице није
осуђивано не може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Кандидати који су
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Ближа обавештења о условима рада
могу се добити на телефон: 011/2603-042.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОБНО ЦАРСТВО“
11070 Нови Београд
Стојана Аралице 49
тел. 065/6633-633
e-mail: carobnocarstvo@yahoo.com

Васпитач деце раног узраста,
медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа,
медицинска сестра – васпитач, пожељно радно искуство. Додатна знања и вештине: креативна, одговорна
и спремна за тимски рад. Рад у сменама. Рок за пријаву
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати на e-mail:
carobnocarstvo@yahoo.com или на контакт телефон:
065/6633-633.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ЧАРАПИЋ“

11223 Бели Поток, Авалска 48а
тел. 011/3906-988

Наставник разредне наставе

на одређено време за рад у матичној
школи у Белом Потоку и ИО Зуце
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

на одређено време за рад у продуженом
боравку у матичној школи у Белом
Потоку
2 извршиоца

Стручни сарадник дефектолог

са 50% радног времена,
на одређено време за рад
у матичној школи у Белом Потоку
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: стечено одговарајуће
високо образовање из члана 140а, у вези са чланом 139
став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр 88/17, 27/2018
– др. Закон и 10/2019) и Правилником о степену и врсти
стручне спреме 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); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против правне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају документацију: оверену фотокопију или оверен препис дипломе
о одговарајућем високом образовању, оверен препис

или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу – дозволи за рад уколико кандидат има
лиценцу; извод из матичне књиге рођених – оригинал
или оверену фотокопију; уверење из суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора, не старије
од шест месеци; уверење из казнене евиденције МУП-а
да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања, не старије
од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству Републике Србије, оригинал
или оверену фотокопију; знање српског језика на коме
се остварује образовно васпитни рад, уколико образовање није стечено на српском језику – доказ одговарајуће високошколске установе за издавање таквих
докумената. Уз пријавни формулар и документацију
кандидат доставља и биографске податке, односно
радну биографију (CV), тачну адресу пребивалишта и
актуелни број фиксног или мобилног телефона. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе и 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. Лекарско уверење као
доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана пријем 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 и радну биографију са документацијом доставити на наведену адресу у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе непосредно или путем поште на напред наведену адресу
школе, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса примљена документација се
не враћа кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: високо образовање првог степена, објављени стручни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад. Право учешћа на конкурсу
имају лица која испуњавају услове прописане Законом
о високом образовању, Статутом Универзитета уметности, Статутом Факултета и другим општим актима Универзитета и Факултета. Кандидати уз пријаву
прилажу оверену фотокопију дипломе о завршеним
студијама или уверења о дипломирању, биографију,
библиографију, списак радова на формулару који се
може добити у секретаријату Факултета. Кандидати
су дужни да на расписани конкурс поднесу радове из
одговарајуће области. Пријаве са прилозима се подносе Факултету, на наведену адресу, у времену од 10
до 13 сати, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Информације на тел. 011/2181-214.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”
11000 Београд, Господар Јованова 22
тел. 011/2623-257

Наставник разредне наставе

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника ко у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12,
15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/20,
8/20), и то: да имају одговарајуће високо образовање
из чл. 140 Закона о основама система образовања и
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Наука и образовање
васпитања, лице које је стекло одговарајуће образовање на студијама – мастер академске стидије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије,
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, да испуњава услове у
погледу врсти образовања прописане из чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису кривично осуђивани на безусловну казну затвора у трајању од најмање три месеци, 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 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
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик
(доставља се уколико кандидат није одговарајуће
образовање стекао на српском језику). Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству; диплому о стеченој стручној
спреми или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци); доказ о знању српског језика (уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику подноси доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима школа ће тражити од изабраног
кандидата пре закључивања уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интеренет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и са одштампаним пријавним формуларом достављају горе наведену документацију. Кандидати који
су изабрани у ужи избор (испуњавају услове конкурса)
упућују се на психолошку процену способности за рад
са ученицима, коју врши надлежна Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака. Пријаве слати у затвореном омоту са назнаком
„За конкурс”, на наведену адресу школе. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона:
011/2623-257.

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО,
БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
11000 Београд, Милоша Поцерца 2
тел. 066/8012-904

Наставник стручне групе предмета
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме; дипломирани инжењер грађевинарства или инжењер грађевинарства; основна информатичка обука. Заинтересовани
кандидати могу пријаву да пошаљу да e-mail: sekretar@
brodarska.edu.rs или да се јаве на наведени број телефона.

БОР
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„РАНКО КРИВИЋ”
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

Наставник клавира

за 92% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка са
породиљског одсуства

Наставник клавира

за рад у Мајданпеку и издвојеним
одељењима школе у Рудној Глави и
Доњем Милановцу, до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до
31.08.2021. године
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник гитаре

за рад у Мајданпеку и издвојеном
одељењу школе у Рудној Глави,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31.08.2021.
године

Наставник гитаре

за 92% радног времена, за рад у
Мајданпеку, на одређено време до
преузимања запосленог, односно до
коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос
на неодређено време, а најкасније до
31.08.2021. године

Наставник гитаре

за 65% радног времена,
за рад у Доњем Милановцу,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос
на неодређено време, а најкасније
до 31.08.2021. године

Наставник хармонике

за 20% радног времена,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос
на неодређено време, а најкасније
до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС”
бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20): да имају одговаруће високо образовање стечено на: студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: на студијама другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет односно групе предмета; студијама
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне или стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са 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 за које, у складу са закононом, није утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Заинтересовани кандидати попуњавају апликациони формулар који се налази на
сајту МПНТР и одштампан формулар достављају установи
са документацијом у прилогу: дипломом о стеченој стручној спреми, у овереној фотокопији; уверењем о неосуђиваности из надлежне полицијске управе, у оригиналу или
овереној фоткопији; уверењемо држављанству, у оригиналу или овереној фотокопији; изводом из МКР, у оригиналу или овереној фотокопији; очитаном личном картом. Кандидати који буду ушли 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 (важи
за сва радна места). Конкурсна комисија сачиниће листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене и обавити разговор са њима (о термину разговора биће обавештени путем телефона и мејла
који су доставили у апликационом формулару). У року од
8 дана од дана обављеног разговора комисија ће донети
решење о избору кандидата. Доказ о психичкој, физичкој

и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) изабрани кадидати достављају пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање и поднета документација са пријавним формуларом не враћа се кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у листу НСЗ „Послови”. Уколико последњи
дан истека рока падне у недељу или државни празник,
као последњи дан истека рока рачунаће се први наредни
радни дан. Пријаве се подносе лично, на адресу Основне
музичке школе „Ранко Кривић” у Мајданпеку, Пролетерска
49, од 7 до 15 часова или поштом, препоручено, где ће се
као дан пријема рачунати дан и час пријема у пошти, са
назнаком: „За конкурсну комисију”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАРИЈА МУНЋАН”
19250 Мајданпек, Николе Тесле 5

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање, медицинска
сестра – васпитач и лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено
за рад са децом јасленог узраста – васпитач; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: 1. одштампан пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 2. оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 3. доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених – оверене фотокопије); 4. уверење да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(издаје МУП). Пријаве послати на горенаведену адресу.

Ч АЧ А К
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОЈЕ ДЕТИЊСТВО”

32000 Чачак, Немањина бб
e-mail: pu.mojedetinjstvo@gmail.com

Васпитач

2 извршиоца

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које испуњава опште услове прописане
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
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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 и 5) зна српски језик. Докази о
испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тач. 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду.

студијама, извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), биографију са подацима о досадашњем раду,
списак објављених стручних и научних радова, као и
саме радове, потврду надлежног органа (полицијска
управа) о неосуђиваности за кривична дела из члана
72 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе
о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати за радно место васпитач: потребно
је да имају одговарајуће образовање: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије); на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године
или више образовање.

Чистачица (радник на одржавању
хигијене у школи)

Кандидати за радно место спремачице: потребно
је да поседују минимум основно образовање, основна
знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних
болести у складу са важећим прописима.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доступан на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и кратку биографију, кандидат подноси следећу документацију: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције из
чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; оригинал или оверену фотокопију
дозволе за рад лиценце (уколико поседује, уколико не
поседује, пожељно је да достави доказ о обављеној
приправничкој пракси, савладаном програму увођења
у посао и радном стажу) и доказ о знању српског језика, издат од одговарајуће установе, подноси кандидат
који образовање није стекао на српском језику. На
основу Закључака Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-11090/2020
од 25.12.2020. године, у радни однос на радном месту
васпитач на неодређено време са пуним радним временом биће примљена лица са вишом стручном спремом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом се достављају
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на
адресу: Предшколска установа „Моје детињство” Чачак,
Немањина бб, са назнаком „Пријава на конкурс - НЕ
ОТВАРАТИ”, уз обавезну назнаку за које радно место
се конкурише.

ЈАГОДИНА
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина
Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Сарадник у звање асистента
за ужу научну област Педагогија
на одређено време од 3 године,
са 70% радног времена

УСЛОВИ: студент докторских студија у области за коју
се бира, који је сваки од претходних степена студија
завршио са просечном оценом најмање 9,00 (девет)
и који показује смисао за наставни рад, непостојање
сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и други услови прописани овим законом, Статутом
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву
на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома о
завршеним претходним степенима студија са доказом
о просечној оцени, потврду о уписаним докторским
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бб, 35230 Ћуприја, са назнаком: „За конкурс“. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на телефон:
035/8472-344, код секретара школе.

КИКИНДА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА – ХОФЕХЕРКЕ”
24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-112

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб
тел. 035/8472-344

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка одсутног запосленог

Оглас објављен 28.10.2020. године, у публикацији
„Послови” број 905, за радно место: директор на период
од 4 године, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
Кикинда

Спремачица (радник на одржавању
хигијене у дому ученика)
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно да има
стечено одговарајуће образовање – завршену основну
школу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије, да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Кувар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно да има
стечено одговарајуће образовање, завршену средњу
школу, III/IV степен стручне спреме – кувар / кулинарски техничар; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије, да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(на новом обрасцу); доказ о неосуђиваности. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат после доношења одлуке, а пре закључења уговора о раду. Докази
о испуњености услова достављају се у оригиналу или
овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати
на адресу: Школа за музичке таленте, Милице Ценић

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
замена директора у првом мандату
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 –
одлука УС, 113 и 95/18 – аутентично тумачење), кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закони и 6/2020): 1) да имају
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр 11/2012 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020); 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Докази о испуњавању услова: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал/оверена копија дипломе, оригинал/оверена копија уверења о држављанству, оригинал/оверена
копија (не старија од 6 месеци) уверења о неосуђиваности, доказ о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад уколико је неопходан (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику).
Доказ о психофизичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Након утврђене испуњености услова кандидата за пријем у радни однос кандидати који су изабрани упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. По достављеном извештају
са кандидатима ће се обавити разговор. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу: Татјана Кнежевић,
секретар, тел. 0230/500-774. Адреса на коју се подносе
пријаве: 23300 Кикинда, Немањина 27/б, са назнаком
„За конкурс”.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ”
34300 Аранђеловац
Милована Ристића 1
тел. 034/711-235

Наставник разредне наставе

на одређено време до истека мандата
директора, односно до престанка
дужности директора по другом основу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017 и
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), услове из
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020). Члан 139 Закона о
основама система образовања и васпитања прописује
услове за пријем у радни однос, односно да 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) да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безуслов на 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 се остварује образовно-васпитни рад. Услови
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају у току рада. Докази о
испуњености услова из става 1 тачка 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. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања прописано
је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: 1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, 2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по приписима 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. Чланом 142 став 1) Закона
о основама система образовања и васпитања прописано је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Чланом 142 став
2) Закона о основама система образовања и васпитања образовање из става 1 овог члана, наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020), прописани су степен и врста образовања за извођење наставе
и других облика образовно-васпитног рада на радном
месту: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом, професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ,
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дипломирани учитељ – мастер; професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу, има
психичку, физичку и здравствену способности за рад
са децом и ученицима; поседује држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се изводи
образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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 изрече ну кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминиторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати уз пријавни формулар преузет са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, подносе и следећу документацију: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о знању српског језика (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику);
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (потврда из надлежне полицијске
управе). Пријаве послати на адресу: Основна школа
„Светолик Ранковић”, Милована Ристића 1, Аранђеловац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ”
34300 Аранђеловац
Милована Ристића 1
тел. 034/711-235

Наставник физике

са 90% радног времена,
на одређено време до повратка
запосленог са одсуства по основу
обављања јавне функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017 и
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), услове из
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020). Члан 139 Закона о
основама система образовања и васпитања прописује
услове за пријем у радни однос, односно да 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) да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безуслов на 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
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става
1 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 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. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је
да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, 2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-

не, односно стручне области или области педагошких
наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по приписима 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. Чланом 142 став 1) Закона о основама
система образовања и васпитања прописано је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Чланом 142 став 2) Закона о основама
система образовања и васпитања образовање из става
1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС – Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020),
прописани су степен и врста образовања за извођење
наставе и других облика образовно-васпитног рада на
радном месту: наставник физике: 1) професор физике, 2) дипломирани физичар, 3) професор физике и
хемије, 4) дипломирани педагог за физику и хемију,
5) професор физике и основе технике, 6) дипломирани педагог за физику и основе технике, 7) професор
физике и математике, 8) дипломирани астрофизичар,
9) дипломирани физичар за примењену физику и
информтику, 10) професор физике и хемије за основну школу, 11) професор физике и основа технике за
Наука и образовања основну школу, 12) дипломирани
физичар за примењену физику, 13) професор физике
за средњу школу, 14) дипломирани физичар истраживач, 15) дипломирани професор физике и хемије за
основну школу, 16) дипломирани професор физике и
основа технике за основну школу, 17) дипломирани
физичар за општу физику, 18) дипломирани физичар
за теоријску и експерименталну физику, 19) дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, 20) дипломирани астроном смер, астрофизика,
21) професор физике – информатике, 22) дипломирани физичар, медицинска физика, 23) дипломирани
професор физике, мастер, 24) дипломирани физичар,
мастер, 25) мастер физичар, 26) мастер професор
физике, 27) мастер професор физике и хемије, 28)
мастер професор физике и информатике, 29) дипломирани физичар, мастер физике – метерологије, 30)
дипломирани физичар, мастер физике – астрономије,
31) дипломирани физичар, мастер медицинске физике,
32) дипломирани професор физике – хемије, мастер,
33) дипломирани професор физике – информатике,
мастер, 34) дипломирани физичар, професор физике,
мастер, 35) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика, мастер, 36) дипломирани физичар, примењена и компјутерска физика, мастер, 37)
дипломирани физичар – примењена физика и информатика, мастер, 38) дипломирани физичар – професор
физике и основа технике за основну школу, мастер,
39) дипломирани физичар – професор физике и хемије
за основну школу, мастер, 40) мастер професор математике и физике, 41) мастер професор информатике
и физике, 42) дипломирани физичар, информатичар,
43) мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике. Уколико школа
преузимањем или конкурсом не заснује радни однос
са лицем које испуњава услове из става овог члана,
наставу и друге облике образовно-васпитног рада за
предмет Физика може да изводи и: 1) дипломирани
физикохемичар, 2) мастер физикохемичар (уз претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима из области физичке хемије или физике).
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
који је објављен на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Кандидат уз пријаву треба да достави школи у року од
осам дана од дана објављивања конкурса: доказ да
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном високом
образовању, кандидати за звањем мастер и диплому, односно уверење о завршеним основним академским студијама) – да је држављанин Републике Србије
(уверење о држављанству РС, оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности
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правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање (уверење Министарства унутрашњих послова,
надлежне полицијске управе, да кандидат није осуђиван); доказ да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе кандидати који нису стекли образовање
на српском језику). Напомена: доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Након истека рока за
достављање пријава није могуће достављање доказа
о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у
обавези да кандидатима врати конкурсну документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2, а у вези са
чланом 154 став 2) Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор, а о датуму и времену разговора биће обавештени на контакт телефон који су навели у својој
пријави. Пријава на конкурс обавезно садржи податке
о радном месту за које кандидат конкурише и податке о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон кандидата,
адреса електронске поште, ако је кандидат поседује).
Пријаве достављати лично или поштом на адресу ОШ
„Светолик Ранковић”, Милована Ристића 1 Аранђеловац, у затвореним ковертама са назнаком „За конкурс
физика”.

ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да достави школи следећу документацију, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса: одштампан и попуњен формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије; пријаву
на конкурс својеручно потписану, са краћом биографијом; доказ о одговарајућем образовању, сведочанство о завршеном основном образовању (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од
месец дана (оригинал или оверена фотокопија) – издаје
полицијска управа; уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Фотокопије докумената које се подносе морају
бити оверене, у супротном се неће разматрати. Пријава
са потребном документацијом се доставља у затвореној
коверти, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс –
чистач”.

ОШ „ЖИВАДИНКА ДИВАЦ”

на одређено време ради
замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Чистач

Благајник и референт за правне,
кадровске и административне
послове

на одређено време
до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове за
пријем у радни однос утврђене чл. 24 став 1 Закона о
раду и услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019 и 6/2020) и то:
да има одговарајуће образовање – основно образовање,
предвиђено важећим Правилником о организацији и
систематизацији послова у Основној школи „Светолик
Ранковић” у Аранђеловцу; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван сходно члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
(доказ су у обавези да доставе само они кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони и 10/2019, 27/2018 – др. закони и 6/2020), који
се доказују приликом пријема у радни однос и провера-
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ОШ „ДУШАН РАДОЊИЋ”
34304 Бања
тел. 034/6777-014

1) Наставник разредне наставе

на одређено време,
замена директора у првом мандату
са 35% радног времена
(14 часова седмично),
на одређено време, замена
запосленог на неплаћеном одсуству

Наставник немачког језика

Наставник разредне наставе

тарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
односно уверење ако диплома није издата; уверење да
нису осуђивани за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од 6 месеци; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; доказ о знању српског
језика на којем се изводи образовно-васпини рад у
школи (уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику); извод из матичне књиге рођених; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима – подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве на конкурс се подносе у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, поштом на горенаведену адресу или се непосредно предају секретару
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, сваког радног дана у времену од
09.00 до 13.00 часова или путем телефона: 034/300961.

2) Наставник музичке културе

34000 Крагујевац
Краља Милутина бб

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ”
34300 Аранђеловац
Милована Ристића 1
тел. 034/711-235
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вају у току рада. Докази о испуњености услова саставни
су део пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, коју прибавља пре закључења уговора о раду.

на одређено време ради
замене одсутног запосленог
преко 60 дана

са 50% радног времена,
на одређено време ради
замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19), и то: да
има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, као и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гл. РС – Просветни гласник” бр.
11/2012, 15/2013, 02/2016, 10/2016, 11/2016, 02/2017 и
03/2017) – за наставника; за благајника и референта за
правне, кадровске и административне послове – ССС, IV
степен, економска школа или гимназија; за сервирку –
други степен стручне спреме; 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених у члану 24 Закона о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2006, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење), кандидати за оба радна места треба да испуњавају и посебне услове предвиђене
одредбама чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020 – даље: Закон) и чланом 2
став 1 за радно место под ред. бр. 1 и чланом 3 тачка
5 за радно место под ред. бр. 2 Правилника о врсти
стручне спреме 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, 13/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020 и 19/2020). Поред попуњеног пријавног формулара који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и радне биографије, кандидати достављају и следећа
документа: диплому или уверење о стеченом високом
образовању на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године (7/1
степен стручне спреме одговарајуће врсте занимања)
или о стеченом академском називу мастер на студијама
другог степена за наставнике из члана 140 став 1 и 2
Закона; уверење или потврда да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања у смислу члана 142
став 1 Закона; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности из надлежног основног суда;
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање – документ се прибавља из казнене евиденције
у надлежној ПУ МУП-а – одељење за аналитику; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
односно уверење о здравственом стању од надлежне
службе медицине рада које се подноси непосредно
пре закључења уговора о раду. Кандидати потребну
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Наука и образовање
документацију достављају школи заједно са попуњеним пријавним формуларом који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Наведени документи подносе се
као оверене фотокопије, не старије од 6 месеци. Психолошку процену способности кандидата за наставника
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве за пријем у радни
однос са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу: ОШ „Душан
Радоњић”, 34304 Бања, са назнаком „По конкурсу” или
лично предају у просторије школе, од 8.00 до 13.00
часова. Телефон за информације: 034/6777-014.

К РА Љ Е В О
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
36210 Врњачка Бања
Чајкино брдо 18
тел. 036/611-379

1. Наставник економске групе
предмета

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Извршилац треба да испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19
и 6/20), 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), 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. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17, 13/18,
2/20, 14/20 и 1/21) и Правилником о организацији и
систематизацији радних места Угоститељско-туристичке школе са домом ученика Врњачка Бања и то: да је
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има одговарајуће образовање, и то: 1. образовање у
складу са одредбама члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања, а у погледу степена и
врсте образовања да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и
туризам; 2. у складу са чланом 142 став 1, 2 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања обавезно
образовање из члана 140 овог закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломрања 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. Образовање из става 1 овог члана, наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, има образовање из става 1
овог члана закона, зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који могу преузети на званич-

Бесплатна публикација о запошљавању

ној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Уз попуњен пријавни формулар
кандидати треба да приложе следеће доказе: извод
из матичне књиге рођених (са холограмом); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому као
доказ о одговарајућем образовању; извод из казнене
евиденције 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 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. Уколико кандидат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду.
Докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Докази који су приложени уз пријаву не враћају
се. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Рок за подношење пријава за учешће на
конкурсу је 8 дана од дана оглашавања овог конкурса
у публикацији „Послови”. Решење о избору кандидата
биће донето у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима.

СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”
36350 Рашка
Омладински центар бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чланова 122, 139 и члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19,
6/20) и услове прописане Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 108/15) и то:
да има одговарајуће високо образовање за наставника средње стручне школе у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам, Машинство и обрада метала и Економија, право и администрација, педагога или
психолога школе, 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, мултидисципинарне, 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
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; лице које је стекло образовање на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета као лице које је стекло образовање
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 мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није правноснажно осуђивано за привредни преступ
у вршењу раније дужности; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које

није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре доношења оптужног предлога за кривична дела 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; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има лиценцу за директора школе. Уз пријаву
на конкурс кандидат је дужан да приложи: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања;
доказ о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника – лиценцу за рад (оригинал
или оверена фотокопија лиценце, уверења); доказ о
радном стажу у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања – потврду у оригиналу или овереној фотокопији, најмање 8 година рада у области образовања
(не старије од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом – лекарско уверење, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци); уверење привредног суда
да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности, у оригиналу
или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци);
уверење надлежне службе Министарства унутрашњих
послова РС о подацима из казнене евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, у оригиналу
или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци);
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 доношења оптужног предлога за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања,
у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6
месеци); уверење о држављанству Републике Србије,
у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом, у оригиналу или овереној фотокопији; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га кандидат
поседује, у супротном потребно је доставити потврду
надлежне Школске управе да није вршен стручно-педагошки надзор кандидата; доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата који је претходно обављао
дужност директора школе – извештај Министарства
просвете (достављају кандидати који су претходно
обављали дужност директора школе) у супротном је
потребно доставити потврду надлежне Школске управе да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор школе; лиценца за директора
школе у оригиналу или овереној фотокопији (ако кандидат поседује лиценцу за директора школе); биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику. Кандидат
изабран за директора школе који нема положен испит
за директора школе дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност, у складу са
условима прописаним законом. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и комплетном документацијом
доставља лично или поштом на адресу: Средња шко-
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Наука и образовање
ла „Краљица Јелена” Рашка, Омладински центар бб,
36350 Рашка, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Рок за подношење пријава на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. Документација која се подноси уз
пријаву на конкурс доставља се у оригиналу или овереној фотокопији. Документација која је достављена
уз пријаву на конкурс се не враћа кандидатима, већ
се доставља министру ради доношења одлуке о избору директора. Ближе информације могу се добити у
секретаријату школе, лично или позивом на телефон:
036/736-032.

КРУШЕВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник
Вука Караџића 11
тел. 037/711-843

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услов из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/20), и то да: а) има одговарајуће
образовање, завршена основна школа; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмањем 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; г)
има држављанство Републике Србије; д) зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен пријавни формулар
(са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја), кандидати достављају потребну
документацију, доказе у оригиналу или оверене преписе, и то: сведочанство о завршеном основном образовању; уверење – потврду о неосуђиваности надлежне
полицијске управе (издато након објављивања конкурса); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Доказ о испуњености услова из тачке б) лекарско
уверење прибавља кандидат пре закључења уговора
о раду, а под тачком д) доказ се доставља уз пријаву
у случају да је одговарајуће образовање стечено ван
територије Републике Србије. Рок за пријем пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Пријаве се достављају лично или поштом
на горенаведену адресу. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену
способности у Националну службу за запошљавање у
Крушевцу. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована решењем од стране директора школе.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“
37221 Горњи Степош
тел. 037/655-335

1. Административно-финансијски
извршилац
на одређено време до повратка
одсутног запосленог, са 50%
радног времена,
за рад у централној школи
у Горњем Степошу

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање;
да има завршену средњу школу (у трајању од 4 године
) и да познаје рад на рачунару; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима
(уверење се доставља накнадно, пре закључења уговора); потврда да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
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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 међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (из казнене евиденције
при надлежној полицијској управи МУП-а, не старије
од шест месеци); уверење о држављанству; знање
српског језика. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18
и 10/19) и Правилника о организацији систематизацији
послова у Основној школи „Деспот Стефан“ Горњи Степош – да има завршену средњу школу (у трајању од
4 године, смер економски, рачуноводствени, правни,
административни или гимназију). Кандидати подносе:
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених и извод из
казнене евиденције при надлежној полициској управи
МУП-а (не старији од шест месеци); доказ надлежног
суда да се да се против кандидата не води поступак не
старији од шест месеци, као и да зна српски језик. Пре
закључења уговора о раду кандидат подноси и доказ
о испуњености услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (односно
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве се подносе поштом или
лично у секретаријату ОШ „Деспот Стефан” у Горњем
Степошу.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са трудничког,
односно породиљског одсуства,
са 10% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 139, 140, а у вези са чланом 155 став
1 и 2 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20), стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), у складу са Законом о високом образовању,
односно образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, а изузетно да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање, а у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да има држављанство Републике Србије; 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 дискириминаторно понашање; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова

праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова и сматра се да наставник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, има образовање из члана 142 став 1 Закона.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз одштампан пријавни формулар кандидати достављају и радну биографију; диплому о стеченом образовању или уверење
о дипломирању, у оригиналу или овереној фотокопији са исправом којом се доказује да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ да је
кандидат положио стручни испит – испит за лиценцу, у оригиналу или овереној фотокопији; извод из
матичне књиге рођених са холограмом, у оригиналу
или овереној фотокопији; уверење о држављанству,
у оригиналу или овереној фотокопији; оригинал или
оверену фотокопију доказа о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања (не старије
од 6 месеци); доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику). Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом (лекарско уверење).
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 коју 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, о чему ће кандидати бити обавештени путем
имејла или бројева телефона које су навели у својим
пријавама. 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 и обавља разговор са кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама
школе ОШ „Васа Пелагић”, у Лесковцу, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. Комисија доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати на
горе наведену адресу или непосредно предати, радним данима од 8 до 12 часова. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, путем
телефона: 016/3436-280.
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Наука и образовање

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

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чланова 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. Закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020) и то: одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; изузетно, васпитач је 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; дозвола за рад – лиценца; обука и положен
испит за директора (кандидат који нема положен испит
за директора је дужан да положи испит у року од две
године од дана ступања на дужност, а сходно условима
прописаним Законом о основама система образовања
и васпитања); најмање 8 година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог образовања, у складу са чланом 140 став
1 и 2, односно најмање 10 година рада у предшколској установи у складу са чланом 140 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење не старије од 6 месеци
подноси се пре закључења уговора о раду); држављанство Републике Србије; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву
на конкурс, која треба да садржи краћу биографију са
битним подацима о кандидату, треба приложити следеће: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оверен препис/фототкопију дозволе
за рад (лиценце); доказ о радном искуству у области
образовања и васпитања; уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци); уверење да кандидат није одговарао за
привредни преступ и да кандидату није изречена мера
забране обављања делатности. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија. Пријаве са доказима слати
препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној коверти са назнаком: „За конкурс за
избор директора установе – не отварај”, на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити
код секретара установе на телефон: 015/561-763 и
063/123-9521.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ГАЈИЋ”

Амајић, Школска 8
15318 Мали Зворник
e-mail: skola.amajic@gmail.com
тел. 015/7466-088

Наставник математике

са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18, 10/2019 и 6/2020) и услове из Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
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11/2016, и 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19), и то: да
има одговарајуће образовање; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васитни рад; да
је држављанин Републике Србије; 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 кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: 1. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), 2. извод из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија), 3. уверење да кандидат није
осуђиван у складу са чл. 139 став 1) тач 3) Закона о
основама система образовња и васпитања (оригинал,
не старије од 6 месеци), 4. оверену копију дипломе/
уверења о стеченом образовању (првог и другог степена, мастер или основних студија по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године и потврду да су те студије изједначене
са мастером), 5. оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица
која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита сходно чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања; 6. уверење да се против
кандидата не води истрага (оригинал, не старије од
6 месеци), 7. доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику); 8.
радну биографију, 9. мотиваципоно писмо, 10. попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства, просвете науке и технолошког развоја
(http: /www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08
FORMILAR- ZA- KONKURISANjE.doc). Уверење о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком:
„За конкурс” или доставити лично.

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

18105 Ниш, Вожда Карађорђа 29
тел. 018/527-877

Секретар школе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 75/2014 и
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/2018), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 132 став 2, 3, 4 чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/18 – др. закон и 6/20) и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 став 1
тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/18 – др.
закон и 6/20). Кандидат мора да има образовање из
области правних наука у складу са чланом 140 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања и
дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за
секретара). Кандидат који нема лиценцу је дужан да у
року од две године од дана заснивања радног односа
положи испит за лиценцу за секретара. Кандидат треба
да испуњава услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и то: да има одговарајуће образовање (кандидат доставља оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад

са децом и ученицима (лекарско уверење које се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се уверењем из казнене
евиденције које прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске управе
са датумом издавања у току трајања конкурса); има
држављанство Републике Србије (уверење о држављанству у оригиналу или овереној копији (не старије од
6 месеци); зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад; доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски
језик, у обавези су да доставе само они кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да
је кандидат положио испит из српског језика; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); биографију са контакт телефоном и адресом
електронске поште. Степен и врста образовања морају
бити из области правних наука у складу са чланом 140
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др закон,
10/2019, 27/18 – др. закон и 6/20). Кандидат попуњава пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса, а пре закључења уговора
о раду.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати су у обавези да
пријаву на конкурс изврше на пријавном формулару који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријавни формулар, заједно са потребном документацијом, кандидати подносе лично или поштом на
адресу: Основна школа „Вожд Карађорђе” Ниш, Вожда
Карађорђа 29, 18105 Ниш, са назнаком „Пријава на конкурс”. Додатне информације о конкурсу могу се добити од директора школе, телефоном: 018/527-877 или
путем електронске поште: osvozd.sekretar@gmail.com.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са
неовереном документацијом, неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 49а
тел. 018/254-066

Наставник математике
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
које, поред општих услова прописаних чл. 24-29 Закона о раду („Сл. гл. РС”, број 24/05...95/18 – аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане
члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, број 88/17...6/20),
односно члановима 17 и 20 Правилника о организацији
и систематизацији послова у ОШ “Радоје Домановић”
у Нишу, и то ако: има одговарајуће образовање; има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености наведених услова саставни су део пријаве на конкурс, изузев
доказа из тачке 2) који се прибавља пре закључења
уговора о раду. У смислу услова који се тичу образо-
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Наука и образовање
вања кандидата, чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је следеће:
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима 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. Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 11/2012...19/2020) у члану 3
став 1 тачка 9 прописани су степен и врста образовања
које кандидати морају да поседују, и то на следећи
начин: Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави може да изводи лице које је
стекло високо образовање, и то: професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани математичар
за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар - информатичар, професор математике
и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике,
дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани
математичар - математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике
и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом Основи геометрије), професор
хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије
- математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани
математичар - механичар, мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и
физике односно математике и информатике. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи.
Уз пријавни формулар кандидати су дужни да приложе
одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност наведених прописаних услова, и то: диплому о
стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су
завршили студије другог степена достављају и диплому са основних академских студија); извод из матичне
књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом);
уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
уверење о неосуђиваности које издаје МУП (не старије
од 30 дана); личну биографију са основним подацима
о кандидату (CV). Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон, адреса електронске
поште ако је кандидат поседује). Сви докази прилажу се
у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве на конкурс могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
као и пријаве са неовереним фотокопијама, неће бити
узете у разматрање. Кандидати који испуњавају услове
за оглашено радно место, а чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази
и који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
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коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандаризованих поступака. Одлуку о избору
кандидата донеће конкурсна комисија након добијања
резултата психолошке процене кандидата, у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама
ОШ „Радоје Домановић” у Нишу, с тим што ће кандидати о датуму и времену разговора бити обавештени
на адресу, мејл-адресу, односно преко броја телефона
који су навели у својим пријавама. Пријаве са доказима
о испуњености услова предати непосредно у секретаријату школе или послати на следећу адресу: Основна
школа „Радоје Домановић”, Генерала Милојка Лешјанина 49а, 18000 Ниш. Пријаве се предају у затвореној
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос
на неодређено време – наставник математике”. Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази биће одбачене закључком конкурсне комисије. Информације о конкурсу могу се добити на
телефон: 018/254-066.

својим пријавама. Пријаве са доказима о испуњености
услова предати непосредно у секретаријату школе или
послати на следећу адресу: Основна школа „Радоје
Домановић”, Генерала Милојка Лешјанина 49а, 18000
Ниш. Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на неодређено
време – сервирка”. Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази биће
одбачене закључком конкурсне комисије. Информације
о конкурсу могу се добити на телефон: 018/254-066.

Сервирка

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
које, поред општих услова прописаних чл. 24-29 Закона о раду („Сл. гл. РС”, бр. 24/05...95/18 – аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017...6/2020), односно
члановима 17 и 26 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ “Радоје Домановић” у Нишу,
и то ако: има одговарајуће образовање; има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на коме оставрује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености наведених
услова саставни су део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2) који се прибавља пре закључења уговора
о раду. У смислу услова који се односи на образовање
кандидата, чланом 26. Правилника о организацији и
систематизацији послова у ОШ „Радоје Домановић” у
Нишу прописано је да се за обављање послова сервирке радни однос може засновати са лицем које поседује средње образовање, односно други степен стручне
спреме са завршеном обуком за обављање послова
сервирке. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати
су дужни да приложе одговарајућу документацију којом
се доказује испуњеност наведених прописаних услова,
и то: сведочанство, односно уверење о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом); уверење
о држављанству (не старије од шест месеци); уверење
о неосуђиваности које издаје МУП (не старије од 30
дана); личну биографију са основним подацима о кандидату (CV). Доказ о здравственој способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава
на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име
и презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта,
контакт телефон, адреса електронске поште уколико је
кандидат поседује). Сви докази прилажу се у оригиналу
или овереној фотокопији. Пријаве на конкурс могу се
поднети у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве
са неовереним фотокопијама, неће бити узете у разматрање. Кандидати који испуњавају услове за оглашено
радно место, а чије су пријаве благовремене, потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази и који су
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандаризованих поступака. Одлуку о избору кандидата
донеће конкурсна комисија након добијања резултата
психолошке процене кандидата, у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор
са кандидатима обавиће се у просторијама ОШ „Радоје
Домановић” у Нишу, с тим што ће кандидати о датуму
и времену разговора бити обавештени на адресу, мејл
адресу, односно преко броја телефона који су навели у

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НЕИМАР”
18000 Ниш
Београдска 18
тел. 018/292-093

Координатор за образовање
одраслих

УСЛОВИ: Општи услови за рад на радном месту: одговарајуће образовање; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, 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. Под одговарајућим
образовањем за: координатора за образовање одраслих
одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и стечен
одговарајући стручни назив, прописан подзаконским
актима које доноси министар и којима се уређује врста
стручне спреме лица која могу обављати образовно-васпитни рад у стручним школама, у подручју рада геодезија и грађевинарство и шумарство и обрада дрвета
(Правилник о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство
(“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015,
10/2019 и 2/2020)), као и завршену обуку за рад на
образовању одраслих. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се може преузети са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС и уз попуњени пријавни формулар прилажу
и: потписану биографију кандидата; оригинал/оверена
копија доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/
оверена копија уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а не старије од 6 месеци); оригинал/оверена копија извода из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење
подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду, а доказ о знању језика се доставља само уколико
образовање није стечено на српском језику. Фотокопије
докумената која нису оверене од надлежног органа
неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у
канцеларији секретара школе или на адресу Грађевинска техничка школа „Неимар”, Ниш, Београдска 18. Све
информације на телефон: 018/292-093.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наука и образовање

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО”
36320 Тутин
Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник енглеског језика

за рад у матичној школи у Тутину,
на одређено време до повратка
запослене 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. Потребна документација:
1. диплома о одговарајућем образовању; 2. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; 3. потврда 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; 4. уверење о држављанству, 5. потврда да
зна српски језик, ако се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине; осим услова из става 1 члана 139 лице мора да има и доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из става 1 тачке 1, 3, 4 и 5 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 запошљавања „Послови”, на адресу: ОШ „Рифат
Бурџовић Тршо”, Тутин, Његошева 15. Кандидати ће
бити писмено обавештени о избору у року од 8 дана од
дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОШ „МУР”
36300 Нови Пазар, Мур бб
тел. 020/383-130

Наставник српског и босанског
језика

са 50% радног времена,
на одређено време, најкасније
до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства,
а најкасније до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за пријем
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19), и то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
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минаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Доказ да кандидат има одговарајуће образовање, да није осуђиван правоснажном пресудом, да
има држављанство Републике Србије и да зна српски
и босански језик морају бити саставни део пријаве
на конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здраствене способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник мора имати образовање сходно члану 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19). Знање српског и босанског језика кандидат доказује стеченим
средњим, вишим или високим образовањем на српском и босанском језику или да је положио испит из
наведених језика по програму одговарајуће високошколске установе, сходу члану 141 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19). Потребно је да кандидати
имају одговарајући степен и врсту образовања, сходно
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и Правилника о организацији и систематизацији радник места у
ОШ „МУР” Нови Пазар, број 424/1 од 30.08.2019. године, чије одредбе нису у супротности са Правилником.
Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Уз пријаву (пријавни формулар) на
конкурс потребно је доставити документа: 1. оригинал
или оверену копију дипломе, односно уверење којим
се доказује одговарајуће образовање; 2. оригинал уверење о држављанству; 3. доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примања или давања мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против 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. одговарајући доказ којим се доказује знање српског
језика и босанског језика, сходно члану 141 Закона о
основама система образовања и васпитања. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
сачињене на основу члана 154 став 6 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17). Разговор се обавља у циљу процене познавања струке и послова прописаних наставним
планом и програмом за радно место за које је кандидат
конкурисао; процене професионалних карактеристика,
вештине комуницирања, ставова и мотивације кандидата за рад у школи, додатних знања и вештина. Пријаве
и пријавни формулар који кандидат попуњава са сајта
Министарства просвете и потребна документа послати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”,
или лично доставити управи школе. Кандидати који не
испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте образовања, одговарајућег високог образовања, прописаног занимања (стручног назива), пријаве коју буду непотпуне (не садрже све захтеване доказе
о испуњености услова конкурса) и неблаговремене,
неће се узимати у разматрање приликом одлучивања о
пријему у радни однос. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију (доказе) заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
горе на наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар
Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Методика и менаџмент животне
средине
Наставник у звање доцента
за ужу научну област
Примењена уметност и дизајн

на одређено време од пет година
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу
научну област Економија

на одређено време од једне године

Сарадник у настави за ужу научну
област Менаџмент и бизнис
на одређено време
од једне године

Сарадник у настави за ужу научну
област Примењена уметност и дизајн
на одређено време од једне године
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу
научну област Сликање
на одређено време
од једне године

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

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Примењена уметност и дизајн
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Услови конкурса предвиђени су одредбама
Закона о високом образовању, Статутом и Правилником о избору у звања на Универзитету у Новом Пазару.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију,
оверене фотокопије диплома о завршеним основним,
мастер/магистарским и докторским студијама, оверену фотокопију претходног избора у звање, списак
објављених радова и радове, уџбеничку литературу и
сл. Пријаве се подносе Правној служби Универзитета
на горе наведену адресу, у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву на
Конкурс за избор у звање и засновање радног односа
може се преузети на официјалном сајту Униврзитета у
Новом Пазару – www.uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Додатне информације могу се добити на горе наведени
број телефона.

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЛАВИ ЧУПЕРАК”
21240 Тител, Доситејева бб

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат за радно место васпитача може да
буде примљен у радни однос под условима из члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања: 1)
да има завршену одговарајућу стручну спрему за васпитаче: на студијама првог степена, студијама другог
степена, студијама у трајању од три године или одговарајуће више 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 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; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад; 6) да има лиценцу за рад или да
у року од две године од дана заснивања радног односа
положи испит за лиценцу.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: Кандидат за радно место може да буде
примљен у радни однос под условима: 1) да има одговарајућу средњу стручну спрему: средње образовање,
IV степен, медицинска сестра – васпитач; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
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децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад; 6) да има лиценцу за рад
или да у року од две године од дана заснивања радног
односа положи испит за лиценцу.

Сервирка

2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има завршено основно образовање.

Кувар/куварица
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у занимању
кувар.

Возач економ
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме и возачка
дозвола Б категорије.

Спремачица
УСЛОВИ: да кандидат има завршено основно образовање.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова за радно
место васпитача и за радно место медицинске сестре
– васпитача под 1), 3), 4), 5), саставни су део пријаве
на конкурс и подносе се у оригиналу или у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Докази о испуњености
услова под 1), 2), 3) и 4) саставни су део пријаве на
конкурс и подносе се у оригиналу или у виду оверених фотокопија. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Остали услови: кандидат за радно место може да буде примљен у радни
однос под условима: 1) да 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 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; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи најкасније у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Потребно је доставити следећу документацију: диплому о завршеном
одговарајућем образовању (оригинал или оверену
фотокопију); извод из казнене евиденције, односно
уверење основног суда као доказ да лице није осуђивано (оригинал или оверену фотокопију); уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
лиценцу за рад (оригинал или оверену фотокопију)
уколико је кандидат поседује. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор (васпитачи и медицинске сестре – васпитачи) у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стардандизованих поступака. Решење
о избору кандидата донеће конкурсна комисија у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију треба послати на адресу установе: ПУ „Плави
чуперак” Тител, Улица Доситејева бб, 21240 Тител.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на
телефон: 021/2960-292.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

21208 Сремска Каменица, Школска 3
тел. 021/464-506
e-mail: jjzmajkamenica@gmail.com

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета

Наставник технике
и технологије

на одређено време
до повратка запосленог са функције
помоћника директора
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да су држављани
Републике Србије; 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,
запуштање или злостављање малолетног лица, родоскврнуће, за кривично дело давање или примање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да знају језик на којем се остварује образовно-васпитни рад – српски језик (диплома о завршеној школи, односно студијама на српском језику); да
имају одговарајуће образовање према члану 3 тачка 9,
односно тачка 13 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019) и чл. 139–142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); поред одговарајућег
образовања кандидат мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. За кандидата са положеним стручним испитом
или лиценцом за наставника сматра се да има наведено образовање. Сви кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интерент страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним и попуњеним
пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар за конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о
завршеној стручној спреми; 2. потврду високошколске
установе да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова или
оверену копију уверења о стручном испиту или положеној лиценци за наставника – само за радна места
наставника; 3. уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); 4. извод из матичне
књиге рођених; 5. извод из казнене евиденције (уверење Министарства унутрашњих послова). Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима предаје изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Школска 3, Сремска Каменица, са назнаком:
„За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Метеорологија,
физика и биофизика
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
области којој припада ужа научна област. Кандида-

ти треба да испуњавају услове утврђене Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 – др. закон), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказ о испуњености услова
по овом конкурсу: краћу биографију са библиографијом, списак научних и стручних радова као и доказе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој
стручној спреми. За наставна звања (доцент, ванредни или редовни професор) кандидати треба да попуне електронски образац који се налази на сајту Универзитета Нови Сад: https: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanjе (исти
доставити на имејл: opstasluzba@polj.uns.ac.rs, у року
предвиђеном за пријаву кандидата). За сваку одредницу коју попуњава кандидат у обрасцу неопходно је приложити и доказ, у виду одлуке решења или потврде.
За сарадничка звања (асистент, сарадник у настави),
поред биографских података, научних и стручних радова, као и доказа о њиховом објављивању, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, доставити и уверења о
наставку студија. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Рок за подношење пријава по
овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања. Пријаве достављати на адресу: Универзитет у Новом Саду,
Пољопривредни факултет („За конкурс”), 21000 Нови
Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ОШ „СВЕТИ САВА”
Бачка Паланка
Трг братства јединства 22

Сервирка

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: за рад на радном месту сервирке може
бити изабрано лице које испуњава следеће услове
из члана 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),
а то су: одговарајуће образовање: лице које има
средње образовање, а изузетно основно образовање
и радно искуство на тим пословима до дана ступања
на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним
службама; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе само
они кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику). Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, link: http: //www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/FORMULARZAKONKURISANjE.doc, CV; оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оригинал уверење из казнене евиденције о
неосуђиваности (прибављено од стране надележног
органа МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о
држављанству РС; извод из МКР, фотокопију личне
карте; доказ о познавању српског језика подноси
само кандидат који није стекао диплому на српском
језику. Пријаве слати на адресу школе: Трг братства
јединства 22, Бачка Паланка, са назнаком на који
конкурс се пријава подноси. Ближе информације о
конкурсу могу да се добију код секретара школе и
преко броја телефона: 021/6045-893.

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПАНЧЕВО
ПУ „КОЛИБРИ”
Ковачица

Стручни сарадник – логопед

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог дуже од 60 дана
УСЛОВИ: висока стручна спрема. Кандидат треба да
испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020 даље: Закон) и то да: 1)
има одговарајуће образовање: високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије); високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 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) има држављанство Републике Србије; 5)
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Диплома о стеченом образовању на
српском језику која се приложи као доказ под тачком 1
сматра се доказом о знању српског језика под тачком 5.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) одштампан
и попуњен пријавни формулар преузет са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, формулар-за-конкурисање; 2)
приложити радну биографију (CV), тачну адресу пребивалишта и контакт телефон, 3) оверену фотокопију
дипломе или уверења о дипломирању; 4) оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству; 5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; 6) извод из казнене евиденције као доказ о
неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да
није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци),
7) доказ о знању српског језика подносе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику, 8)
пре закључења уговора о раду кандидат који је изабран
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест месеци. Сви докази
прилажу се у оригиналу или фотокопији (не старије од
6 месеци). Приложена конкурсна документација неће
се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврху спровођења законом предвиђеног поступка –
конкурса за пријем у радни однос на одређено време.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пријаве се
подносе лично у објекту установе у Ковачици, у канцеларији секретара, радним даном од 9.00 до 13.00 часова
или слати путем поште на адресу: Предшколска установа „Колибри“, Др Јанка Булика бб, 26210 Ковачица,
са назнаком „За конкурс за стручног сарадника – логопеда”, у затвореној коверти. Информације о конкурсу
могу се добити у предшколској установи код секретара, на телефон: 013/662-122, од 10.00 до 13.00 часова.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26000 Панчево, Владимира Жестића 21
тел./факс: 013/352-663
e-mail: os.bradicevic@mts.rs

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука
УС, 113/2017, 95/2018 – аутентично тумачење), треба
да испуњава и посебне услове прописане члановима:
139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 1. и 2. и тачка 2) истог члана, чланом
142 став 1 и став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/019, 6/2020). Степен и врста образовања
морају бити у складу са чланом 2 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20, 8/2020 и 16/2020). Члан
139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно да у радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и то ако: 1)
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду. Чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања прописано је да наставник, васпитач и
стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 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. Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20, 8/2020
и 16/2020), прописани су степен и врста образовања за
извођење наставе и других облика образовно-васпитног
рада на радном месту наставник разредне наставе, 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.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву – пријавни формулар
треба да достави: доказ да поседује одговарајуће
образовање (оверену фотокопију дипломе или уверења), да је држављанин Републике Србије (уверење
о држављанству РС, оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 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 или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не старије од шест
месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата
и стечена на српском језику или уверење одговарајуће
високошколске установе да је лице положило испит
из српског језика са методиком оригинал или оверена
фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Пријава на конкурс обавезно
садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон
кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити у року
од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити непосредно или путем поште на
адресу: ОШ „Бранко Радичевић” Панчево, Владимира
Жестића 21, са назнаком „За конкурс“. Након истека
рока за достављање пријаве није могуће доставити
доказе о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ“
Стрелац

Поновљен конкурс

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника
предметне наставе – наставника математике може да
буде примљено лице које испуњава следеће услове: 1.
поседoвање одговарајућег високог образовања, у складу са члановима 140–143 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/2017 и 27/2018 – други закони, 10/19 и 6/20): 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука са претходно завршеним студијама првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. У складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника („Службени гласник РС – Просветни гласник
РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019,) послове наставника математике може да обавља: професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани математичар
за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани
математичар – информатичар; професор математике
и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; професор информатике – математике;
дипломирани математичар – астроном; дипломирани
математичар - примењена математика; дипломирани
математичар - математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер професор математике и физике; мастер
професор математике и информатике; мастер професор физике и математикe; мастер професор информа-
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тике и математике; дипломирани професор математике
мастер; дипломирани математичар – мастер; дипломирани инжењер математике мастер (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани математичар
– професор математике; дипломирани математичар
- теоријска математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије);
професор хемије – математике; професор географије
– математике; професор физике – математике; професор биологије – математике; професор математике –
теоријско усмерење; професор математике, теоријски
смер; дипломирани математичар и информатичар;
дипломирани математичар – механичар; лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба да имају завршене основне академске
студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике; обавезно образовање
кандидата је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова, које је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са и ученицима; 3. извршена психолошка процена способности за рад са децом и
ученицима; 4. неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; 5. поседовање држављанства Републике Србије; 6. знање српског језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, а за лица којима још није издата диплома – оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење/потврду из надлежне
службе Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања;
оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије не старије од 6 месеци; оригинал/
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
не старији од 6 месеци; доказ о знању српског језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (доказује се
дипломом). Доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина доставља изабрани
кандидат у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава, врши ужи избор кандидата, које у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријава
са потребном документацијом подноси се лично или
поштом, у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс
за наставника математике“, на адресу школе: Основна
школа са домом ученика „Добринка Богдановић“, 18332
Стрелац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити
у секретаријату школе, на број телефона: 010/375-186.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

ПОЖ АРEВАЦ

12000 Пожаревац
Јована Шербановића 10

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

Наставник српског језика и
књижевности

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник хемије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика и
књижевности

са 50% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, и то: високо
образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/18 – др.
закони, 10/19 и 6/20), као и одговарајућа врста образовања за конкретан предмет, прописана Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС – Просветни
преглед”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и
1/2021); 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) познавање српског језика.
ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар који
преузима са званичне интернет странице Министарства,
просвете, науке и технолошког развоја, доставља још
и: 1) кратку биографију; 2) оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању;
3) уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију); 4) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова као доказ да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или оверену фотокопију); 5) уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уврење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се 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 узете у разматрање.
Пријаве послати на адресу: Пољопривредна школа са
домом ученика „Соња Маринковић” Пожаревац, Илије
Бирчанина 70, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити у школи или путем
телефона: 012/223-388 или 012/541-156.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – други закон, 27/2018 (II) – други закон,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/20 и 19/20);
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу: 1) попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
биографија; 2) оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми (лица са звањем мастер достављају и диплому основних академских студија); 3)
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; 4) оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци);
5) оригинал уверења о неосуђиваности из МУП-а (не
старије од 6 месеци); 6) потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
страног језика (само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
докази и који испуњавају услове за оглашене послове,
упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
запошљавање применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве
телефона које су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ
„Доситеј Обрадовић” у Пожаревцу, Јована Шербановића 10, с тим што ће кандидати о датуму и времену
бити обавештени на контакт адресе које су навели у
својим пријавама. Лекарско уверење, не старије од
6 месеци, које издаје надлежна установа, прибавља
се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са
доказима достављати у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, на горенаведену адресу, лично или
поштом. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”
12222 Браничево

Наставник разредне наставе
Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 139 и чл. 140 ст.
1 тач. 1) и 2) и става 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр
88/2017 и 27/18 – др. закони) – одговарајуће високо образовање стечено: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) или на основним
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Наука и образовање
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. год. и да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 3 став 1 тачка 8 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује основно 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 примања или давања мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – део ново),
2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми или уверење о стеченом образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); 6. оригинал уверења о неосуђиваности које издаје надлежна служба
МУП-а (не старије од 6 месеци); 7. лекарско уверење
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре
закључења уговора о раду); 8. доказ о знању српског
језика, уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику. Фотокопије морају бити оверене и не
старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају установи, у складу са чл. 154 ст. 2 Закона. Неблаговремене
пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом
неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Конкурс спроводи конкурсна комисија
именована од стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БАТА БУЛИЋ”

12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1
тел. 012/327-300

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), потребно је да кандидат испуњава
и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и има одго-

Бесплатна публикација о запошљавању

варајући степен и врсту стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020 и 19/2020). 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 – др. закон, 10/2019, 27/2018
– др. закон и 6/2020), 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 и да
испуњава услове прописане Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020);
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 држављанству;
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 држављанству Републике Србије, оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци;
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија (на прописаном обрасцу, са холограмом). 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. Неће се разматрати пријаве које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени
докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних
кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који
се прикупљају у току конкурсног поступка биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити подата-

ка о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Својеручно
потписан пријавни формулар са потребном документацијом, односно доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за
наставника енглеског језика за 100% радног времена,
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана”, поштом или лично на наведену адресу,
у секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 до
14.00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се
добити радним данима путем телефона: 012/327-300.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
12208 Костолац
Првомајска 1

Наставник
француског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, следеће услове: 1. да има одговарајуће
образовање прописано Законом и Правилником којим
се прописује степен и врста образовања наставника
и стручног сарадника у основној школи; доказ: уверење – диплома о одговарајућој стручној спреми (са
додатком дипломи уколико је издат уз диплому); 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; доказ: лекарско уверење, 3. да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (докази: уверење суда и уверење
МУП-а); 4. да има држављанство Републике Србије
(уверење надлежног органа), 5. да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се током рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1),
3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду. Наставник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне областиили
области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање, до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију у овереној копији,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на
горенаведену адресу. Обавезно назначити на коверти: „За конкурс за француски језик”.
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ПРОКУПЉЕ

СМЕДЕРЕВО

ПУ „НАША РАДОСТ”

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

18420 Блаце
Браће Вуксановић 20
тел. 027/371-268, 370-012

Васпитач

на одређено време,
а најдуже до 31.08.2021. године
2 извршиоца

Васпитач

на одређено време ради
замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије);
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; као и стечено високо
образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године
или више образовање; поседовање дозволе за рад –
лиценце и радно искуство од најмање годину дана на
пословима васпитача.

Благајник

на одређено време ради
замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, одговарајуће средње школе; знање
рада на рачунару и радно искуство од најмање годину
дана на пословима општи финансијско-рачуноводствени и правни послови.
ОСТАЛО: Сви кандидати поред услова о стеченом
одговарајућем образовању и додатног услова, морају
да испуњавају услове према чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” 88/2017 и 27/18 и др. закон, 10/19 и 6/20); да
имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење се доставља пре заклучења уговора о раду); 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 и злостављање малолетног детета
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС;
знање српског језика и језика на коме се остварује
васпитно-образовни рад се прибавља у случају да је
одговарајуће образовање стечено ван територије РС.
Уз пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја сви кандидати достављају: CV,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци; доказ о положеном стручном испиту (васпитач, копија); доказ о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци); доказ о
радном искуству. Кандидати који су изабрани у ужи
избор упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
горе наведену адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи
48

| Број 921–922 | 17.02.2021.

11328 Водањ, Петра Костића 1
тел. 026/4715-004

Наставник математике

са 90% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника математике може бити примљен кандидат који
мора да поседује: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), у складу са Законом о високом образовању,
односно образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су утврђивали високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста образовања морају бити у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20). Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит из
педагогије или психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из чл. 142 ст. 1 овог Закона; уверење о држављанству
РС (оригинал или оверена копија); 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.
ОСТАЛО: Уз захтев кандидат доставља: диплому о завршеном образовању са исправом којом се доказује да
је стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије или психологије или доказ да
је кандидат положио стручни испит, односно испит за
лиценцу (оригинал или оверена копија); уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20)
(оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена копија). Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на горенаведену
адресу. Сва обавештења могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 026/4715-004.

Наставник информатике

са 10% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника информатике може бити примљен кандидат који
мора да поседује: одговарајуће високо образовање у

складу са чл.139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), у складу са Законом о високом образовању,
односно образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима који
су утврђивали високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста образовања морају бити у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18,
11/19, 2/20, 8/20 и 16/20). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит из педагогије
или психологије или положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
чл. 142 ст. 1 овог Закона; уверење о држављанству
РС (оригинал или оверена копија); 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.
ОСТАЛО: Уз захтев кандидат доставља: диплому о завршеном образовању са исправом којом се доказује да
је стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије или психологије или доказ да
је кандидат положио стручни испит, односно испит за
лиценцу (оригинал или оверена копија); уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20)
(оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена копија). Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на горнаведену
адресу. Сва обавештења могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 026/4715-004.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево
Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

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 одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степе-
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на из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука, у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета) или
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку
и положен испит за директора школе (изабрани директор који нема положени испит за директора, дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за 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, 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, не старији од 6 месеци, уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, уверење да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, (прибавља се пре закључења уговора), 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, не старије
од 6 месеци, оверену фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује), радну биографију
(факултативно), доказ о поседовању организационих
способности (факултативно). Комисија ће почети разматрање конкурсног материјала по истеку 3 дана од дана
истека рока за пријем пријава на конкурс. Пријаве на
конкурс се достављају непосредно или путем поште на
адресу: Техничка школа, Вука Караџића 13, 11300 Смедерево. Ближе информације о конкурсу могу се добити
од секретара школе, непосредно или путем телефона,
позивом на број: 026/617-388.
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СОМБОР
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
СА ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ”
25000 Сомбор
Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Дефектолог наставник
у посебним условима

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”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 – одлука УС), кандидат треба да испуни услове ускладу са чланом 139 ст. 1 тачке 1), 2),
3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/18 –
др. закони, 10/19, 27/2018 – др. закони и 6/20), без
обзира на радно искуство и пол и то: 1) одговарајуће
образовање из чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20), и то: да је
стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије): студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или област педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године: лице из тачке 1 преамбула 2 мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; да има степен и
врсту образовања у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 17/2018); обавезно образовање
лица из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/18 – др. закони, 10/19, 6/20) је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит из
педагогије и психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 ст. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20); 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће за кривична дела примање или давање мита: за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под
1), 3) 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а
доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења уговорао раду. Посебни услови рада: у школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

Домар – школски мајстор
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање:
III, IV степен стручне спреме (диплома/сведочанство о завршеној средњој школи); 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 држављантво Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да
испуњава опште услове који су прописани Законом
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020) и Законом о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен
и одштампан пријавни формулар (налази се на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, део Ново на
сајту); оверену фотокопију дипломе или уверења
о завршеном образовању (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена копија); доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за напред наведена кривична дела, извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
– српски језик, у обавези су да доставе само они
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Лекарско уверење којим
се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, подноси се пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор школе.
Пре доношења одлуке о избору, кандидати који су
изабрани у ужи избор, чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове, упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака, у року од 8 дана, о чему ће кандидати бити
обавештени на контакт телефоне које су навели у
пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар са документацијом доставити лично у секретаријат школе или слати препорученом
поштом на горенаведену адресу, са назнаком на
коверти „За конкурс”. Документа се по окончању
конкурса не враћају кандидатима. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која
се оверава код јавног бележника. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама као повереним пословима. Лице које
достави неоверене копије сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом
пријавом сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се она пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава
услове наведене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, број 87/18).
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СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
25220 Црвенка
Маршала Тита 107
тел. 025/731-123

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
72/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020): да има одговарајуће високо образовање за наставника стручне
школе (у подручјима рада: Пољопривреда, производња и прерада хране; Саобраћај), педагога или
психолога, 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за 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; да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценцу); да има
обуку и положен испит за директора установе; да
има држављанство Републике Србије; да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није осуђиван правноснажном пресудом
за привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања у вршењу раније
дужности; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на
дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду да има најмање 8 година
рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (оригинал или оверена копија, не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци); уверење суда да се не води
кривични поступак; уверење/доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело;
уверење/доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ; извод из матичне књиге
рођених; доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног саветника) и оцену спољашњег вредновања, уколико се на
конкурс пријавило лице које је претходно обављало
дужност директора установе; радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора; оверену фотокопију лиценце за директора (ако је кандидат поседује). Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве са документацијом и
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прилозима се достављају поштом или лично сваког
радног дана у седишту школе, на адреси: Средња
стручна школа, Црвенка, Маршала Тита 107, од 8.00
до 14.00 часова, а сва потребна обавештења се могу
добити код секретара школе и на телефоне: 025/731123, 732-045 и 733-599. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узети у разматрање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН ПУЗИЋ”

22400 Рума, Партизанска бб
тел. 022/474-515
e-mail: rumagimn@eunet.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
(са почетком од 05. 07. 2021. године)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 122 став 2, 4 до 11, члан 139 и 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/2020 – у даљем тексту: Закон)
и услове прописане чл. 2–7 Правилника о ближим
условима за избор директора установе образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015, у даљем
тексту: Правилник), и то: 1. да поседује одговарајуће
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона,
то јест високо образовање стечено: а) на студијама
другог степена – мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске
студије (студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука, у ком случају је неопходна завршеност студија
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета); б)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника
гимназије, педагога или психолога; 2. да има дозволу
за рад (положен стручни испит) за наставника, психолога или педагога; 3. да поседује психичку, физичку и
здравствену способности за рад са децом и ученицима; 4. држављанство Републике Србије; 5. кандидат за
директора установе образовања и васпитања не може
да буде лице: за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање,
као ни лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности; осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, које је осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита и друга кривична
дела против службене дужности, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију; против којег
је покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за горе назначена кривична дела; 6. знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад,
а у Гимназији „Стеван Пузић” у Руми – образовно-васпитни рад остварује се на српском језику; 7. најмање
осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након
стеченог одговарајућег образовања; 8. обуку и положен испит за директора установе предвиђен Правилником. Изабрани кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност. Пријава на конкурс обавезно треба да садржи: име, презиме, адресу, број телефона и потпис кандидата. Уз пријавни
формулар, одштампан са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос

у установама образовања и васпитања), кандидат за
директора прилаже: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
2. оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или обавештење о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног
сарадника; 3. доказ да је средње, више или високо
образовање стечено на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад (српском језику) или да је положен испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе; ако је кандидат стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику), доказ је јавна
исправа (диплома) о стеченом високом образовању
(која је већ приложена) или ако кандидат није стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику), онда
се мора приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда да су више или средње образовање
стекли на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад (српском језику) или уверење/потврда да
су положили испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); 4. оригинал или оверену фотокопију
потврде о радном искуству – да има најмање осам
година рада у установама на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
5. доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка
3 Закона, као ни за повреду забране из чланова 110
до 113 Закона – уверење надлежног МУП-а Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс);
6. доказ да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
подигнута оптужница нити донето решење о одређивању притвора – уверење надлежног суда (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс); 7. доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности – уверење надлежног привредног суда (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); 8. 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; 9. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци од дана достављања
пријаве на конкурс); 10. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије
од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс);
11. доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања уколико
је кандидат претходно обављао дужност директора
школе (оригинал или оверена фотокопија); 12. доказ
о резултату стручно-педагошког надзора – извештај
просветног саветника уколико га кандидат поседује
(пријава ће се сматрати потпуном и уколико кандидат не поседује овај извештај); 13. потврду/уверење
о савладаној обуци и положеном испиту за директора
установе – уколико га поседује (пријава ће се сматрати потпуном и уколико нема положен испит за директора, али је изабрани кандидат дужан да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност);
14. биографију са кратким кретањем у служби и предлогом програма рада директора школе. Документа се
достављају у оригиналу или овереној фотокопији и
иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Кандидат који се пријављује на радно место
директора попуњава пријавни формулар (образац на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља лично или поштом на горе наведену адресу
школе, у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за
избор директора школе”. Рок за подношење пријаве
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О
резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен
након пријема решења о именовању директора школе
од стране министра просвете, науке и технолошког
развоја. Сва додатна обавештења могу се добити код
секретара школе на телефон: 022/479-334.
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Наука и образовање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН”

22320 Инђија, Цара Душана 2
тел. 022/561-661, факс: 561-404

Директор

на мандатни период
од четири године
УСЛОВИ: чланом 122 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), прописано је
да кандидат за директора школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, чланом 2 Правилника о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) и чл. 55 Статута школе, односно лице које је стекло: 1. одговарајуће високо
образовање за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, под условом да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2) на основним академским студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Дужност директора може да обавља
лице – кандидат које поред одговарајућег образовања
за наставника те врсте школе (средње стручне школе)
и подручја рада (Електротехника, Машинство и обрада метала и Саобраћај), за педагога и психолога има
(члан 122 став 4 Закона): 2. дозволу за рад наставника, тј. стручног сарадника; 3. обуку и положен испит
за директора установе; 4. најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, 6. да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; као и да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом о
основама система образовања и васпитања у вршењу
раније дужности; 7. да има држављанство Републике
Србије; 8. да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат за директора школе попуњава
пријавни формулар за пријаву на конкурс скинут са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (образац се преузима са званичне интернет странице Министарства) и уз
пријаву подноси одговарајуће доказе који потврђују
испуњавања прописаних услова: 1) биографију са прегледом радне биографије, 2) диплому о завршеном
одговарајућем високом образовању (оригинал или оверена фотокопија), 3) уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу – дозволи за рад
наставника и стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија), 4) оригинал или оверену фотокопију документа о положеном испиту за директора ако
кандидат поседује; уколико је кандидат у фази обуке
за полагање испита потребно је доставити пријаву за
похађање програма обуке. Уколико пријава не садржи
наведене документе иста се неће сматрати непотпуном,
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року
положи испит за директора (члан 122 став 8 Закона о
основама система образовања и васпитања), 5) потврду надлежне установе да кандидат има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања
(оригинал или оверена фотокопија), 6) доказ да има
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психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење издато од стране надлежне здравствене установе), 7) доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела 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 (извод из казнене евиденције, у складу са
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања од стране надлежних органа, не
старији од 6 месеци од дана достављања пријаве на
конкурс) – оригинал или оверена фотокопија; доказ
да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом о основама система
образовања и васпитања у вршењу раније дужности
(уверење привредног суда да није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије
од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс)
– оригинал или оверена фотокопија; доказ да против
кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, односно да није
подигнута оптужница за кривична дела наведена у конкурсу (уверење надлежног суда, не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс) – оригинал
или оверена фотокопија; 8) уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија); 9) доказ да зна
српски језик на којем се остварује образовно васпитни
рад – потврда високошколске установе да је кандидат
положио испит о знању српског језика (у обавези су
да доставе кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, остали кандидати овај услов доказују
дипломом о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија), 10) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), уколико га је било у току рада кандидата
(оригинал или оверена фотокопија), 11) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС за време трајања
мандата, уколико се на конкурс пријавило лице које је
претходно обављало дужност директора школе (оригинал или оверена фотокопија); 12) извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
13) предлог програма рада школе; 14) очитану личну
карту као и друга документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Све исправе/докази морају бити оверени од стране надлежних органа
или у оригиналу и не могу бити старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс. Докази о
испуњавању услова саставни су део пријаве на конкурс
и кандидат их доставља уз пријаву школи, а доказ из
тачке 6 (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом о испуњености услова подносе се на
горенаведену адресу, путем поште или непосредно у
школи, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за
избор директора школе”. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем званичног имејла школе:
m_pupin@indjija.rs или непосредно у школи – секретар
школе на тел. 022/561-661. Конкурс се објављује и на
интернет страници школе: http: //www.mihajlopupin.edu.
rs. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен
од стране школе након пријема решења о именовању
директора од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја.

СУБОТИЦА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

Наставник математике
на српском језику

УСЛОВИ: Посебни услови: поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
и 13/17 – одлука УС РС и 113/17), кандидат треба да
испуњава услове прописане чл. 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник

РС”, 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), да има
одговарајуће образовање, у складу са чланом 140
Закона (односно): А) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије), и то: (а) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; б)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; Б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005, В) и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, васпитача и стручних сарадника, и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику
и примене, дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани математичар – информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор
информатике – математике, дипломирани математичар
– астроном, дипломирани математичар – примењена
математика, дипломирани математичар – математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике
и физике, мастер професор математике и информатике,
мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике – мастер, дипломирани математичар
– мастер, дипломирани инжењер математике – мастер
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар – професор математике, дипломирани математичар – теоријска математика, дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије – математике, професор
географије – математике, професор физике – математике, професор биологије – математике, професор
математике – теоријско усмерење, професор математике – теоријски смер, дипломирани математичар и
информатичар; дипломирани математичар – механичар, мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани
– мастер треба да имају завршене основне академске
студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике, односно
математике и информатике. Кандидат треба да има и:
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и
одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова
(оригинал или оверена фотокопија потврде – уверење
одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу)
за оне који ово образовање поседују; за оне који не
поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року
од једне године, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
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цу; доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлежне
полицијске управе; уверење о држављанству, оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), не старије од шест месеци.
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, избор се врши
у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата,
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање.
Пријаву доставити лично или слати на адресу: ОШ „Вук
Караџић”, 24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

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

Наставник за избор у звање
вишег предавача из области
Медицинских наука,
ужа научна област
Превентивне медицинске науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама
трећег степена (докторске академске студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године), објављени стручни и научни радови у ужој
научној области и да кандидат показује способност
за педагошки рад, односно има позитивну оцену за
наставно-педагошки рад од стране студената и најмање
5 година педагошког искуства у високом образовању (у
звању сарадника у настави и асистента) или 5 година у
звању предавача. Остали услови су утврђени Законом
о високом образовању, Статутом Школе, Правилником
о избору у звања наставника и сарадника и Правилником о организацији и систематизацији послова у Школи, у складу са којима ће бити извршен избор између
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним
подацима, кретање у професионалном раду (установа,
факултет, универзитет или фирма, трајање запослења
и звање – навести сва звања), списак радова, остале
податке: о наставном раду; научноистраживачком,
уметничком, стручном и професионалном доприносу;
о ангажовању у развоју наставе и других делатности
високошколске установе; ваннаставним активностима;
доприносу локалној и широј заједници; признањима
и наградама, докази у овереној фотокопији: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
све високошколске дипломе и додатак дипломи или
нострификације диплома стечене у иностранству, доказ
надлежног органа поводом чињенице да кандидат није
под истрагом и није кривично осуђиван.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс подносе се у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, на адресу: Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици,
Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као доказ о
испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми. Упућују се кандидати да користе Образац
пријаве на конкурс који се налази на сајту школе: www.
vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир и бити разматране.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
24300 Бачка Топола
Маршала Тита 167
тел. 024/711-234

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чл. 122 став 5, чл. 139
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и 140 став 1 и 2 Закона о основама о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/217, 27/2018 – др. закон, 10/2019
– др. закон и 6/2020), Правилника о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања
(„Службени гласник“ број 108/15), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране
(„Службени гласник Републике Србије – Просветни
гласник“, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020
и 14/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник“,
број 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр. 2/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020) и то: да је стекао
одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) на студијама другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 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; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника
средње стручне школе, подручје рада Пољопривреда,
производња и прерада хране за наставника, педагога и
психолога; да има дозволу за рад наставника – лиценцу за васпитача и стручног сарадника; да има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на
дужност); 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 правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова саставни су
део пријаве на конкурс.
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 стажу у области образовања и васпитања; радну биографију са кратким прегледом кретања у служби; оквирни план рада за време мандата;
уверење о држављанству; доказ да није осуђиван за
дела из чл. 139 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење МУП-а); доказ о
знању српског језика (ако образовање није стечено на
српском језику), доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад , мађарски језик (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику);
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; доказ о обуци
и положеном испиту за директора установе (пријава уз
коју није приложен овај доказ неће се сматрати непотпуном). Уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора школе дужно
је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс за директора школе“. Лице код којег се
могу добити додатне информације о конкурсу је секретар установе Јелена Поповић, телефон: 024/711-234
или e-meil: sekretarijat@gmail.com.

ШАБАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Наставник стручних предмета
у подручју рада Геодезија и
грађевинарство

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020): 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. г.; испуњеност
услова у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Геодезија и грађевинарство; 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима;
3. неосуђиваност у складу са чланом 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2018, 27/208 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), а то је непостојање правоснажне
пресуде за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. познавање српског језика и
језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који кандидат може
преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, кандидат подноси доказ о степену и врсти образовања,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и
доказ о неосуђиваности – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе (не старије од
6 месеци од дана објављивања конкурса). 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 психофизичкој способности кандидата прибавља се пре закључења уговора о раду. Сва
документа кандидати прилажу као оверене копије или
у оригиналу, а неблаговремене и непотпуне пријаве
комисија неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом се достављају у конкурсном року од 8 дана
од дана објављивања, на горенаведену адресу.

ПУ „СУНЦОКРЕТИ”
15225 Владимирци, Светог Саве 74

Васпитач

4 извршиоца
УСЛОВИ: 1. да је кандидат стекао одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и
да поседује дозволу за рад, на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образо-
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вање; 2. да има дозволу за рад (лиценцу); 3. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 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 насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дело примања или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Доказ о испуњености услова из
тачака 1, 2, 4 и 5 подноси се уз пријаву на конкурс, а из
тачке 3 приликом закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, радну и личну биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис /фотокопију доказа о положеном стручном испиту, потврду надлежног суда да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са документима
заинтересовани кандидати могу доставити лично или
поштом, на горенаведену адресу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити на телефон број: 015/513-286,
рачуноводство ПУ „Сунцокрети” Владимирци.

ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ”
14210 Уб
Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра –
васпитач; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном
пријавом сматраће се пријава која садржи: попуњен
формулар за пријаву на конкурс (који се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја или у вртићу), кратку радну биографију (са
обавезно назначеним важећим бројем телефона), оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; извод
из матичне књиге рођених (нови образац, оригинал
или оверена копија); оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); доказ о неосуђиваности – уверење (издаје
надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци),
очитану личну карту, а лекарско уверење доставља се
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са комплетном документацијом доставити лично, или поштом
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ивана Тешић, секретар тел. 014/411-602, звати
од 08.00 до 12.00 часова.

Бесплатна публикација о запошљавању

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
17512 Стубал
тел. 017/484-331

Наставник математике

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, односно: да има
одговарајуће образовање према Правилнику о стручној спреми и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС
– Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018): да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита: за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе, у оригиналу или у овереном препису или овереној
фотокопији, следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених, не старији од 6 месеци у односу на дан
истека конкурса; уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању из области образовања према
Правилнику о стручној спреми и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи;
уверење из казнене евиденције МУП-а 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; доказ о знању српског језика, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
том језику или су положили испит из српског језика
по програму одговарајуће школске установе. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Конкурс спроводи
комисија коју именује директор у складу са законом.
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати
који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана од дана истека
рока за подношење пријава 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 из претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандида-

тима. Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно је
да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику
препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада
у недељу или на дан државног празника, рок истиче
истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи све прилоге којима кандидат доказује да испуњава услове за
избор у складу са Законом и овим конкурсом.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА”
17510 Владичин Хан
Ратка Павловића бб
тел. 017/473-333, 017/473-658

Васпитач

12 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитаче, високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) и специјалистичке струковне студије, по прописима који су уређивали
високо образовање у периоду од 10. септембра 2005.
године до 07. октобра 2017. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије
или специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање и положен испит за лиценцу.

Финансијско-рачуноводствени
аналитичар

УСЛОВИ: одговарајуће образовање економске струке,
високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, најмање
три године радног искуства и знање рада на рачунару.

Сарадник – медицинска сестра
за превентивну здравствену
заштиту и негу
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у
трајању од четири године, једна година рада у струци и
положен стручни испит.

Главни кувар
УСЛОВИ: средње образовање, занимање кувар-техничар или кувар-специјалиста, једна година радног искуства у струци.

Магационер – економ
УСЛОВИ: средње образовање и положен возачки испит
Б категорије.

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја
и опреме
УСЛОВИ: средње образовање електротехничке, металске или машинске струке у трајању од три или четири
године, положен возачки испит Б категорије и положен
стручни испит из области заштите од пожара.
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Сервирка у објектима вртића
УСЛОВИ: основно образовање и завршен курс за припрему и сервирање хране.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: У радни однос могу бити примљени кандидати
који испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1) да имају
одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 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 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 васпитно-образовни рад. На основу Закључка комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава биће упошљено 8 васпитача са високом
стручном спремом, као и 4 васпитача са вишом стручном
спремом. Уз пријаву доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) или уверење
у оригиналу или овереној фотокопији о одговарајућем
образовању, уверење о држављанству не старије од
шест месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење
о неосуђиваности из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова, не старије од шест месеци, потврду о радном искуству (где се тражи као услов), уверење
о положеном стручном испиту (где се тражи као услов),
уверење о положеном испиту за лиценцу (где се тражи
као услов), потврду о завршеном курсу (где се тражи као
услов), оверена фотокопија возачке дозволе (где се тражи као услов). Сва документација уз пријаву доставља
се у оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи, као и кратку биографију (CV). Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Лице које буде
изабрано по конкурсу дужно је да приложи лекарско
уверење о здравственој способности, пре закључења
уговора о раду. На радно место васпитача може бити
примљено лице без лиценце, уз обавезу да исту стекне
у року од најкасније 2 године од дана заснивања радног
односа. За радно место сарадника-медицинске сестре за
ПЗЗ и негу може бити примљено лице без лиценце уз
обавезу да исту стекне у року од најкасније 12 месеци
од дана заснивања радног односа по прописима о здравственој заштити. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Својеручно потписане пријаве са потребном документацијом треба доставити поштом или лично предати на
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у
радни однос”. Пријавом на конкурс кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Кандидати који не буду
изабрани, документацију могу преузети код секретара
установе, на горе наведеној адреси. Контакт телефон
установе: 017/473-333 или 017/473-658.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
17525 Трговиште, ЈНА 24

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе може да буде лице које испуњава услове прописане
прописне чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони и 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020), за васпитача и стручног сарадника и да има:
1) стечено 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; стечено образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, дозволу за
рад васпитача или стручног сарадника, обуку или положен испит за директора установе, најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања. Дужност
директора може да обавља и лице које има стечено
одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), на студијама у трајању од три године или више образовање за
васпитача, дозволу за рад васпитача, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година
рада у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 2) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, за пуштање и злостављање малолетног лица родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: пријаву са биографским подацима; оверену
фотографију дипломе о стеченом образовању; оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу
или стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за
директора установе (пријава која не садржи лиценцу
за директора установе неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора установе); доказ о
радном стажу у установи на пословима васпитања и
образовања, односно образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
(лекарско уверење) не старије од шест месеци; уверење (извод из казнене евиденције) надлежне полицијске управе да кандидат за директора није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из тачке 3
конкурса, члана 139 ст 1 тачка 3 Закона (оригинал, не
старији од 6 месеци); уверење надлежног основног
и вишег суда да против кандидата за директора није
покренут кривични поступак, доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре доношења оптужног прдло-

га за кривична дела из тачке 3 конкурса, члан 139 ст. 1
тачка 3 Закона (оригинал, не старије од 6 месеци); уверење надлежног привредног суда да кандидат за директора није правоснажно осуђено за привредни преступ
у вршењу раније дужности (оригинал, не старије од 6
месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (оригинал,
не старији од 6 месеци); доказ о знању српског језика (поносе само кандидати који су стекли одговарајуће
образовање на другом језику); оригинал или оверену
фотокопију доказа о резултатим стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако кандидат поседује; оригинал или оверену
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашног вредновања (само
за кандидате на конкурсу који су претходно обављали
дужност директора установе). Пријаве са потребном
документацијом доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” на
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити у Сектору за правно-административне послове
ПУ „Полетарац”, лично или на телефон: 017/452-102.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРЕШЕВО“
17523 Прешево
15. новембар 100
тел. 017/669-130, 017/660-690
e-mail: shmtpr@hotmail.com

Наставник српског језика као
нематерњег

настава на албанском језику,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
(до повратка раднице
са породиљског одсуства)
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат
који испуњава потребне услове прописане члановима
139, 140 и 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018
и др. закони и 10/2019): 1) да има одговарајуће образовање прописано чланом 140 и чланом 141 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони и 10/2019), 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела из групе
кривичних дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
противправног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну снкцију, 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
приложе одговарајућу документацију којом се доказује
испуњеност прописних услова и то: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању,
уверењe о држављанству, уверење о неосуђиваности,
доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс могу
се поднети у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, неће бити разматране.
Пријаве можете слати на адресу школе. Одлуку о избору
кандидата донеће Конкурсна комисија након добијања
резултата психолошке процене кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
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Наука и образовање

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА
ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
17530 Сурдулица
Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Професор географије

на одређено време до краја
школске године, до 31.08.2021. године,
са 20% радног времена
УСЛОВИ: завршен географски факултет, звање дипломирани географ, мастер географ.

Професор социологије

на одређено време до краја школске
године, до 31.08.2021. године, са 25%
радног времена
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, звање дипломирани социолог, мастер социолог.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 139, 140, 141 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 10/2019 и 6/2020), и то: да поседује одговарајуће образовање за наставника у складу с
одредбама чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, да има држављанство Републике Србије,
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 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. Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа:
диплому или уверење о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију; доказ да кандидат
није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. /2017, 10/2019 и 6/2020), и то: уверење суда
да против кандидата није покренута истрага, односно
да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију; уверење из казнене
евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену копију, доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Лекарско уверење, као доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат који
буде изабран доставља пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, тј.
доказе о испуњености услова, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи (поштом или
лично) на горе наведену адресу, са назнаком: „Конкурс
за пријем у радни однос на одређено време – професор
географије (не отварати)”, односно са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на одређено време – про-
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фесор социологије (не отварати)”. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. Докази
о испуњавању услова предвиђених овим огласом, ако
нису оригинални, него фотокопије или преписи, морају
бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени галасник РС”, број
93/2014 и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир приликом доношења одлуке
о избору кандидата по овом конкурсу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе.
Контакт телефон: 017/815-051.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
26366 Велика Греда
Маршала Тита 116
тел. 013/865-333

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у члану 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 7/18, 10/19
и 6/2020), у даљем тексту: Закон, може бити изабрано
лице које има одговарајуће високо образовање стечено 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 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 нз 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; поседовање психичке,
физичке и здравствене способност за рад са децом и
ученицим; неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са Законом,
утврђено дискриминаторно понашање; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи.
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања,
може бити изабрано лице које, уз испуњеност осталих
горе наведених услова, има одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године, или вишим
образовањем. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у
разматрање, као и фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа (јавног бележника). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке, и технолошког развоја; биографске податке, односно радну
биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; лекарско уверење
(не старије од 6 месеци); уверење о некажњавању из
МУП-а за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3)

(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); копију извода из матичне књиге
рођених; доказ о знању српског језика (осим кадидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). Пријаве доставити на горенаведену адресу,
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, лично или поштом. Ближе инфорације о конкурсу могу се
добити код секретара школе на телефон: 013/865-333.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БУЦКО”
18230 Сокобања
Митрополита Михаила 16
тел. 018/830-249

Сарадник-медицинска сестра

за превентивну здравствену заштиту
УСЛОВИ: средње стручно образовање здравствене
струке у трајању од четири године; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство РС, да зна српски језик.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: средње стручно образовање, образовни профил кувар; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна српски језик.

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање из чл. 140, 141
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/17….6/20) и чл. 39 Закона
о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС”, број 18/10….10/19); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимања малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство РС, да зна српски
језик.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву и биографију приложе: попуњен пријавни формулар који се
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Наука и образовање
преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
уверење/потврду о неосуђиваности (да није старија од
шест месеци). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља кандидат
пре закључења уговора о раду. Доказ/потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
српски језик достављају само кандидати који образовање нису стекли на српском језику. Сва приложена
документација мора бити у оригиналу или овереном
препису. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора. Кандидати који су изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом у Националну службу за
запошљавање. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац
Кнеза Милоша 13

Наставник предметне наставе –
наставник географије
са 45% радног времена,
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) да има одговарајуће образовање складу са чланом
140 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и важећим Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I,
2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
3/2020, 14/2020 и 1/2021), односно: 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца
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 изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
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 и 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, не старије од 6 месеци; уверење
о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 3 месе-
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ца, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 6 месеци – уколико кандидат није стекао образовање на српском језику доставља
доказ (уверење или потврду) да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографију. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. 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 следеће бројеве телефона: 030/463-391 и 030/ 463392. Пријаве се достављају на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс – за радно место наставника
предметне наставе – наставник географије на одређено време”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
19224 Салаш
Маршала Тита 35

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 Министарства
просвете: http://www.mnp.gov.rs, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар достављају
и следећу документацију: 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 „Јован Јовановић Змај”, 19224 Салаш,
Маршала Тита 35, 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 конкуса. Ближа обавештења могу се добити на телефон:
019/470-126.

ЗРЕЊАНИН

Наставник математике

са 36 сати недељно
(88,88% радног времена),
на одређено време

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”
Нови Бечеј
Јаше Томића 1

Наставник информатике и
рачунарства

Васпитач

од 4 сата недељно
(10% радног врмена),
на одређено време

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 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има
одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони и 10/19 и 6/20) и
Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18).
Сваки 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

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да поседује одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то (1) студије другог степена из научне, односно
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 најамање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовањедо
10. септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; изузетно, васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем; 2) 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
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Наука и образовање
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добра заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на којем се остварује васпитно-образовни
рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже следећу
документацију (у оригиналу или оверену фотокопију):
попуњен пријавни формулар (на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
www.mpn.gov.rs); потписану радну биографију; очитану личну карту (или фотокопију, ако је лична карта
без чипа); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; документ о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту (уколико кандидат исту поседује) – оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци; оригинал или оверену копију уверења о
држављанству, не старије од 6 месеци; оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, не
старије од 6 месеци; оригинал или оверену копију уверења о неосуђиваности издату од стране МУП-а, не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама неће се узети у разматрање. Кандидати чије су
пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе на
својим пријавама. 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 кратком биографијом и
потребном документацијом доставити на следећу адресу: Предшколска установа „Пава Сударски” Нови Бечеј,
Јаше Томића 1, у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”.

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом,
кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да
има завршену основну школу; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добра заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверену фотокопију): попуњен пријавни формулар (на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, www.mpn.gov.rs); потписану радну биографију; очитану личну карту (или фотокопију, ако је
лична карта без чипа); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; оригинал или оверену копију уверења о држављанству, не старије од 6
месеци; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци; оригинал
или оверену копију уверења о неосуђиваности издату
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од стране МУП-а, не старије од 6 месеци. Непотпуне
и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети
у разматрање. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе на
својим пријавама. 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 кратком биографијом и потребном документацијом доставити на следећу адресу: Предшколска установа „Пава Сударски”
Нови Бечеј, Јаше Томића 1, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин
Новосадска 2а

Наставник предметне наставе –
наставник хирургије
са 40% радног времена

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 стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета 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, уз претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 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 стручним школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): доктор
медицине, специјалиста опште хирургије или једне
од хируршких грана; специјалиста доктор медицине,
специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана; 2. да кандидат 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 скла-

ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса 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.
Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање
од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат доставља
и оверену фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се утврђује
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услове 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 оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања. 6.
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 15 дана, рачунајући од дана
објављивања текста конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2а,
са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења
могу се добити од секретара школе, лично или телефоном на број: 023/533-270 и 023/533-273. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за
пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у
року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. У року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
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Наука и образовање
ве за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, сматраће се да је пријаву на конкурс повукао, те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на
званичној интернет страници Министарства надлежног за послове просвете. Уколико кандидат не дође
на разговор у заказаном термину сматраће се да је
повукао пријаву на конкурс, те ће комисија његову
пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе –
наставник интерне медицине
са 50% радног времена

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 стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета 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, уз претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 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 стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 21/15,
11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): доктор медицине, специјалиста интерне медицине; специјалиста
доктор медицине, специјалиста интерне медицине;
2 да 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. Учесници конкурса 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. Кандидат
који је стекао одговарајуће високо образовање по
прописима који уређују високо образовање од 10.
септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
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првог степена. Када је образовање стечено у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања). Када
је образовање стечено у систему војног школства,
кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења 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 оверена фотокопија
уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања, 6. 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 15 дана, рачунајући
од дана објављивања текста конкурса у публикацији новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају
лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2а, са назнаком „За конкурс”. Сва
потребна обавештења можете добити од секретара
школе, лично или телефоном на број: 023/533-270
и 023/533273. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања,
у року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао,
те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе
у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на
званичној интернет страници Министарства надлежног за послове просвете. Уколико кандидат не дође
на разговор у заказаном термину, сматраће се да је
повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Послодавац који свим кандидатима
пружа једнаке могућности за
радно ангажовање је
друштвено одговоран
послодавац.

64

| Број 921–922 | 17.02.2021.

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

За више информација
Позивни центар НСЗ:

0800/300-301
www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању

01.08.201 00017.02.2021. | Број 921–922 |

65

66

| Број 921–922 | 17.02.2021.

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

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

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Гундулићев венац 23-25
Владике Николаја 1
тел. 011/2929-100, 2929-000 тел. 014/295-600

ПОЗ
И
ЦЕН ВНИ
ТА
080
0 3 Р:
00 3

01

ПОЗИВНИ
ЦЕНТАР

0800 300 301
Место сусрета
незапослених и послодаваца

www.nzs.gov.rs

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Војводе Радомира Путника 20 Крушевац
тел. 013/306-800
Балканска 33
тел. 037/412-501
Вршац
Феликса Милекера 21
Лесковац
тел. 013/802-400
Млинска 16
тел. 016/202-411
Сомбор
Апатински пут 1
Пожаревац
тел. 025/464-000
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
Смедерево
тел. 022/638-801
Др Миладина Милића 2
Суботица
тел. 026/633-900
Јована Микића 12
Ужице
тел. 024/644-600
Железничка 22
Крагујевац
тел. 031/590-600
Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Пријепоље
Санџачких бригада 11
Јагодина
тел. 033/719-011
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011
Чачак
Жупана Страцимира 35
Ниш
тел. 032/303-700
Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Шабац

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Прокупље

Лозница

Бор

Косовска Митровица

7. јула 29
тел. 030/453-100

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Зајечар

Гњилане

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

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

