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Администрација и управа

VII Рок за подношење пријава на јавни
конкурс: рок за подношење пријава је осам
дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

На основу чланова 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”
број 79/05, 81/05 - исп., 83/05 - исп., 64/07,
67/07 - исп., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20), чланова 9 став 1, 10 став 1 и
2 и 11 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 2/2019) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 Број: 1128342/2020 од 28. октобра 2020. године, Министарство правде оглашава

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост”,
уколико поседујете важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању рада
на рачунару на траженом нивоу (који подразумева поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације) 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. Конкурсна комисија
ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који
сте приложили уместо тестовне провере, односно Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може
потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

I Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство правде, Београд, ул. Немањина
бр. 22-26.

2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, врши се
провера посебних функционалних компетенција,
и то:
• Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – финансијско материјални
послови (терминологија, стандарди, методе и
процедуре из области буџетског рачуноводства
и извештавања) – провераваће се писано путем
симулације;
• Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – административни послови
(методе и технике прикупљања, евидентирања
и ажурирања података у базама података) – провераваће се писано путем симулације;
• Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – техника прикупљања и
обраде података (напредни Еxcel) - провераваће
се писано путем симулације.

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 Конкурса комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве обавештавају се о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
на који је у пријави назначен за доставу обавештења.

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за обраду
података

Одељење за буџет и аналитичкопланске послове, Сектор за материјално
финансијске послове, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Учествује у обради података,
прима, евидентира, чува и архивира документацију, сарађује са Трезором у вези са реализацијом поднетих захтева за пренос средстава;
прикупља, евидентира и обрађује извештаје
правосудних органа за потребе Министарства;
припрема и доставља на књижење документацију везану за пренос средстава; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Завршена средња школа, положен
државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, као и компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку:
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор
кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са
комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
1. Провера општих фукнционалних компетенција:
• „Организација и рад државних органа РС” –
провераваће се писано путем теста;
• „Дигитална писменост” – провераваће се решавањем задатака практичним радом на рачунару;
• „Пословна комуникација” – провераваће се
писано путем симулације.
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3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа,
савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријских тестова, узорка
понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Мотивација за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом.
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Министарство
правде, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд,
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места ___________” (назив
радног места).
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тамара Васиљевић Туторић, контакт телефон 011/36-22-159, од
7.30 до 15.30 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Министарства правде и у штампаној верзији на писарници Министарства правде,
Београд, ул. Немањина бр. 22-26, као и на званичној интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs (Напомена:
моле се кандидати да приликом попуњавања
Обрасца пријаве обрате пажњу да су преузели исправан Образац пријаве који се односи на
радно место на које желе да конкуришу односно
да у горњем левом углу Обрасца пријаве пише
тачан назив органа и радног места на које се
конкурише).

IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да, у року од пет радних дан од
дана пријема обавештења, доставе доказе који
се прилажу и изборном поступку.
Кандидат који не достави доказе, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњава услове за запослење, писаним
путем се обавештава да је искључен даљег
изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и изводу из матичне књиге рођених, подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оругиналу 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 управам као поверени посао).
Као доказ могу се приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинској управи.
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Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/2016), између осталог, прописано је да су органи у обавези да по службеној
дужности, када је то неопходно за одлучивање,
у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне
податке о чињеницама садржаним у службеним
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави
да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном правосудном испиту. Потребно је
да учесник конкурса у делу *Изјава, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет (5) 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 избодног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
XI Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено
време.
XII 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
спровешће се почев од 29. марта 2021. године,
о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или е-mail адресе које су навели у
својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних, посебних функционалних и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, ул. Булевар Михајла
Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства правде, Београд, ул. Немањина
бр. 22-26.
Учесници конкурса који су успшено прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о
датуму, месту и времену спровођења наредне
фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или е-mail адресе) које наведу у својим
обрасцима пријаве.
Напомене:
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема
положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен
државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут
заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено време
траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је
засновао радни однос на неодређено време
и државни службеник који је засновао радни
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однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, дужан је да положи
државни стручни испит у року од шест месеци од
дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mpravde.gov.rs) и огласној табли
Министарства правде, на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.
rs), 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
На основу члана 34 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и
36/10), члана 73 став 3 Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број
87/18), 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, 95/18 и
157/20), члана 9 став 1 и 3 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, бр.
2/19), и члана 3 ст. 5 и 6 Правилника о попуњавању радних места у Служби Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности број: 021-00-15/2019-04 од 17.
јуна 2019. године („Службени гласник РС”, број
45/19), оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ
ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
I Датум оглашавања: 03. март 2021. године.
Датум истека рока за пријављивање је 11. марта
2021. године.
II Орган у коме се радна места попуњавају:
Повереник за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности, Београд, Булевар
краља Александра број 15.
III Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за подршку у
нормативним и управно-правним
пословима

Одсек за област привреде и финансија,
Одељење за нормативне послове,
Сектор за хармонизацију, одређено
под редним бројем 8 чланом 58
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019.
године, звање саветник
1 извршилац
Опис послова:
Пружа подршку у припреми предлога аката Повереника из делокруга Одсека, помаже у
прикупљању документације потребне за изра-

ду одговора на тужбе у управном спору поднете против решења Повереника; пружа подршку у изради годишњег и посебних извештаја из
делокруга Одсека, Одељења и Сектора; обавља
и друге послове по налогу непосредно претпостављеног.
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
државни стручни испит.

2) Радно место за нормативне
послове

Одсек за област правосуђа, унутрашњих
послова и безбедности, Одељење
за нормативне послове, Сектор за
хармонизацију, одређено под редним
бројем 10 чланом 58 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-3/2019-04 од 31. јула 2019. године,
звање виши саветник
1 извршилац
Опис послова:
Припрема, односно учествује у припреми аката
Повереника којима се даје иницијатива за доношење или измену прописа као и других предлога
и препорука; даје стручно мишљење о нацртима
и предлозима закона из делокруга Одсека; прати примену прописа; прати судску праксу учествује у изради годишњег и посебних извештаја из
делокруга Одсека, Одељења и Сектора; обавља
и друге послове по налогу непосредно претпостављеног.
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
седам година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит.

3) Радно место за управно-правне
послове

Одсек за област правосуђа, унутрашњих
послова и безбедности, Одељење
за нормативне послове, Сектор за
хармонизацију, одређено под редним
бројем 11 чланом 58 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-3/2019-04 од 31. јула 2019. године
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова:
Припрема акте којима се на захтев физичких и
правних лица, односно органа власти и др. дају
мишљења о примени закона из делокруга Одсека, као и акте којима се, на захтев физичких
лица, пружају информације о њиховим правима
прописаним законима у надлежности Повереника из делокруга Одсека; предузима активности
којима се обавештава јавност путем приручника и других публикација и материјала, медија,
интернета, јавних трибина или на други одгова-
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рајући начин, о садржини и начину остваривања
и заштите права лица, као и обавезама прописаним законима из делокруга Одсека; прати
остваривања обавеза органа власти, као руковаоца и обрађивача података и даје иницијативу за примену мера у случају потребе; прати
домаћу и међународну судску праксу у материји
из делокруга Одсека; пружа подршку у изради
годишњег и посебних извештаја из делокруга
Одсека, Одељења и Сектора; обавља и друге
послове по налогу непосредно претпостављеног.
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
пет година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит.

4) Радно место за управно-правне
послове

Одсек I-за жалбе изјављене против
државних органа, органа територијалне
аутономије, органа локалне самоуправе
и лица којима је поверено вршење
јавних овлашћења, Одељење I – за
жалбе, Сектор за жалбе и извршења
- приступ информацијама, одређено
под редним бројем 23 чланом 58
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019.
године, звање виши саветник
1 извршилац
Опис послова:
Води поступак и предузима радње у поступку и
припрема текст одлуке у другостепеном управном поступку по жалбама против првостепених
решења и других аката, као и због непоступања
државних органа, органа територијалне аутономије, органа локалне самоуправе и лица којима
је поверено вршење јавних овлашћења у најсложенијим предметима; прати и анализира примену прописа, ставове Управног суда из управних
спорова и судску праксу; израђује одговоре на
тужбе у управном спору против одлука Повереника и учествује у јавним расправама пред
Управним судом; припрема акте у вези са уставном жалбом поводом остваривања права на
приступ информацијама од јавног значаја; прати националне прописе у материји доступности
информација од јавног значаја и учествује у
припреми аката којима се иницира измена ових
прописа и њихово усаглашавање са прописима
и стандардима европског и међународног права; прати стање и проучава последице утврђеног стања у области остваривања права у материји доступности информација од јавног значаја;
припрема документацију за поступање Повереника по захтевима за слободан приступ информацијама о раду или у вези са радом Одсека и
Одељења; учествује у изради годишњег и посебних извештаја из делокруга Одсека; сарађује са
органима државне управе, другим државним
органима, правосудним органима, јавним агенцијама и јединицама локалне самоуправе ради
уједначавања у поступању у управним стварима;
обавља и друге послове по налогу непосредно
претпостављеног.
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 струковБесплатна публикација о запошљавању

ним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
седам година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит.

5) Радно место за управно - правне
послове

Одсек II - за жалбе изјављене против
лица основаних или финансираних од
стране државних органа, Одељење I –
за жалбе, Сектор за жалбе и извршења
- приступ информацијама, одређено
под редним бројем 25 чланом 58
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019.
године, звање виши саветник
1 извршилац
Опис послова:
Води поступак, предузима радње у поступку и
припрема текст одлуке у другостепеном управном поступку по жалбама против првостепених
решења и других аката, као и због непоступања
лица основаног или финансираног од стране
државног органа у најсложенијим предметима;
прати и анализира примену прописа, ставове
Управног суда из управних спорова и судску
праксу; израђује одговоре на тужбе у управном
спору против одлука Повереника и учествује у
јавним расправама пред Управним судом; припрема акте у вези са уставном жалбом поводом
остваривања права на приступ информацијама
од јавног значаја; прати националне прописе
у материји доступности информација од јавног
значаја и учествује у припреми аката којима се
иницира измена ових прописа и њихово усаглашавање са прописима и стандардима европског
и међународног права; прати стање и проучава
последице утврђеног стања у области остваривања права у материји доступности информација
од јавног значаја; припрема документацију за
поступање Повереника по захтевима за слободан приступ информацијама о раду или у вези
са радом Одсека и Одељења; учествује у изради годишњег и посебних извештаја из делокруга
Одсека; сарађује са органима државне управе,
другим државним органима, правосудним органима, јавним агенцијама и јединицама локалне
самоуправе ради уједначавања у поступању у
управним стварима; обавља и друге послове по
налогу непосредно претпостављеног.
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
седам година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит.

6) Радно место за управно-правне
послове

Група II - за извршења решења
Повереника према лицима основаним
или финансираним од стране државних
органа, Одељење II - за извршења,
Сектор за жалбе и извршења - приступ
информацијама, одређено под редним
бројем 34 чланом 58 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-3/2019-04 од 31. јула 2019. године
звање саветник
1 извршилац

Опис послова:
Води поступак и предузима радње у поступку и
припрема текст одлуке у поступку административног извршења решења Повереника према
лицима основаним или финансираним од стране
државних органа у мање сложеним предметима;
припрема акте и предузима друге радње у вези
са извршавањем решења Повереника; прати и
анализира примену прописа, ставове Управног
суда из управних спорова и судску праксу; припрема предлоге одговора на тужбе у управном
спору против одлука Повереника; припрема акте
у вези са уставном жалбом поводом остваривања права на приступ информацијама од јавног
значаја; припрема документацију неопходну за
спровођење одредби о прекршајној одговорности органа власти; прати националне прописе у
материји доступности информација од јавног
значаја и учествује у припреми аката којима се
иницира измена ових прописа и њихово усаглашавање са прописима и стандардима европског
и међународног права; припрема документацију
за поступање Повереника по захтевима за слободан приступ информацијама о раду или у вези
са радом Групе и Одељења; учествује у изради годишњег и посебних извештаја из делокруга Групе; сарађује са органима државне управе,
другим државним органима, правосудним органима, јавним агенцијама и јединицама локалне
самоуправе ради уједначености у поступању у
управним стварима; праћење праксе наплаћивања нужних трошкова израде копије документа од стране тражиоца, и упућивање препорука
органима власти ради уједначавања те праксе;
обавља и друге послове по налогу непосредно
претпостављеног.
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
државни стручни испит.

7) Радно место за правне и
нормативне послове у вези
са применом информационих
технологија

Група за аналитичке, правне и
нормативне послове у вези са применом
информационих технологија, Сектор за
информационе технологије, одређено
под редним бројем 47 чланом 58
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019.
године, звање виши саветник
1 извршилац
Опис послова:
Израђује нацрте стратегије и акционог плана у области развоја информационог система
Повереника и електронског управног поступања; израђује елаборате, студије и програме
у области информационе безбедности, ефикасног коришћења информационих технологија и
електронске управе; израђује нацрте уговора о
поверљивости и изјава о поверљивости запослених и трећих лица; поступа по примљеним
обавештењима о повреди података о личности
и утврђује постојање законом прописаних елемената у достављеним обавештењима; израђује
нацрт одлуке којом се налаже руковаоцу података да обавести лице на које се подаци односе о повреди података о личности; утврђује
постојање околности који искључују обавезу
обавештавања лица на које се подаци односе
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о повреди података о личности; писаним путем
обавештава Сектор за надзор о примљеним обавештењима о повреди података о личности у
циљу вршења инспекцијског надзора; писаним
путем обавештава Сектор за надзор о случајевима неподношења обавештења о повреди података о личности или необавештавања лица на
које се подаци односе ради евентуалног подношење захтева за покретање прекршајног поступка; учествује у изради нацрта осталих мишљења
у случајевима обраде применом постојећих или
нових информационих технологија; израђује
пројектне задатаке за успостављање, одрживи
развој и безбедну примену сервиса електронске
управе у служби Повереника; израђује пројектне задатаке за унапређивање постојећих и израду нових веб портала у функцији обављања
послова Повереника; израђује пројектне задатаке на плану дигитализације аналогних докумената Повереника и примене квалификованих
електронских средстава; израђује појединачне
управне и друге појединачне правне акте из
делокруга послова Сектора за информационе
технологије; обавља и друге послове по налогу
непосредно претпостављеног.
Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног
поља друштвено-хуманистичких 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 седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит.

8) Радно место за праћење послова
надзора у области заштите података
о личности у државним органима
и за аналитичко документационе
послове

Одсек I - за надзор над заштитом
података у државним органима,
Одељење I - за надзор над заштитом
података у органима власти, Сектор
за надзор, одређено под редним
бројем 57 чланом 58 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-3/2019-04 од 31. јула 2019. године,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова:
Под редовним надзором руководиоца помаже
у: припреми захтева за покретање прекршајног
поступка ако се утврди да је дошло до повреде
Закона о заштити података о личности, у складу
са законом којим се уређују прекршаји; припреми
аката за предузимање корективних мера предвиђених Законом о заштити података о личности;
врши послове праћења аналитичко-статистичке
обраде података насталих у поступку надзора над
спровођењем закона и других прописа и општих
аката у области заштите података о личности;
учествује у припреми извештаја о раду Сектора;
учествује у пројектовању и развоју информационог система, односно пројектовању базе података
информационог система Сектора и Повереника;
обрађује и уноси податке који чине садржај базе
података; израђује све потребне приказе у форми прегледа и статистичких извештаја за потребе
Сектора и Повереника; обавља и друге послове
по налогу непосредно претпостављеног.
Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко
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– технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.

9) Радно место Овлашћено лице
Повереника за вршење надзора

Одсек II - за надзор над заштитом
података из области производње,
трговине, туризма, занатства,
маркетинга, банкарства, осигурања
и других финансијских услуга и сл.,
Одељење II - за надзор над заштитом
података код руковалаца који нису
органи власти, Сектор за надзор,
одређено под редним бројем 68. чланом
58. Правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Служби Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту података о
личности број: 110-00-3/2019-04 од 31.
јула 2019. године, звање самостални
саветник
1 извршилац
Опис послова:
Врши надзор и обезбеђује примену Закона
о заштити података о личности, у складу са
овлашћењима; врши инспекцијси надзор над
применом Закона о заштити података о личности, у складу са истим законом и сходном применом закона којим се уређује инспекцијски
надзор; припрема захтеве за покретање прекршајног поступка ако се утврди да је дошло до
повреде Закона о заштити података о личности,
у складу са законом којим се уређују прекршаји;
припрема акте за предузимање корективних
мера предвиђених Законом о заштити података
о личности; контролише и води интерну евиденцију о повредама Закона о заштити података о
личности и мерама које се у вршењу инспекцијског надзора предузимају; сарађује са органима
надлежним за надзор над заштитом података у
другим државама; учествује у изради годишњег
и посебних извештаја из делокруга Сектора;
обавља и друге послове по налогу непосредно
претпостављеног.
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 специјалистичким студијама на факултету,
најмање пет година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит.

10) Радно место архивaр

Група за послове писарнице, Одсек за
правне послове, Сектор за заједничке
послове, одређено под редним
бројем 77 чланом 58 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-3/2019-04 од 31. јула 2019. године,
звање референт
1 извршилац
Опис послова:
Стара се о уредном ажурирању архивске и других књига; врши општи инвентарски преглед

целокупног регистратурског материјала Повереника; врши припремне радње за комисијски
попис безвредног регистратурског материјала
у складу са Листом регистратурског материјала
Повереника, са роковима чувања; врши припремне послове око успостављања архивске
књиге Повереника, од момента успостављања
писарнице повереника; предузима припремне
радње за припрему архивске грађе за примопредају предузима орган; припрема записнике
за примопредају архивске грађе; обавља друге
помоћне послове у смислу прегледања ажурности уложених списа у архивску документацију;
води строги надзор о свим питањима везаним за
магацински простор депоа Повереника; обавља
и друге послове по налогу непосредно претпостављеног.
Услови:
Средње образовање у трајању од 4 године, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит.
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.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка места
проверавају се:
1. 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).
2. Провера посебних 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: Нормативни послови - припрема и
израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката (нацрта прописа, међународних уговора итд) - провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом; Управно правни
послови – општи управни поступак-провера ће
се вршити разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: Прописи и акти из надлежности органа Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и Закон о заштити података
о личности - провера ће се вршити разговором
и усменом симулацијом; Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик
- познавање енглеског језика -провера ће се
вршити писмено –путем теста.
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Нормативни послови - 1) примена номотехничких и правно-техничких правила
за израду правних аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систему), 2) при-
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према и израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката (нацрта
прописа, међународних уговора итд.) - провера
ће се вршити разговором и усменом симулацијом; Управно-правни послови: општи управни
поступак-провера ће се вршити разговором и
усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: Прописи и акти из надлежности органа Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и Закон о заштити података
о личности-провера ће се вршити разговором
и усменом симулацијом; Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик
- познавање енглеског језика - провера ће се
вршити писмено – путем теста.
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Управно - правни послови - општи
управни поступак - провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом; Међународна
сарадња и европске интеграције - познавање
прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања
прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније- провера ће се вршити
разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: Прописи и акти из надлежности органа –
Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и Закон о заштити података
о личности, провера ће се вршити разговором
и усменом симулацијом; Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик
- познавање енглеског језика - провера ће се
вршити писмено - путем теста.
За радно место под редним бројем 4 и 5:
Посебна функционална компетенција за
област рада Управно - правни послови - 1)
општи управни поступак, 2) управни спорови,
правила поступка, извршење донетих судских
пресуда - провера ће се вршити разговором и
усменом симулацијом; Студијско-аналитички
послови - прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних
информација - провера ће се вршити разговором
и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: Прописи и акти из надлежности органа –
Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и Закон о заштити података
о личности провера ће се вршити разговором
и усменом симулацијом; Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик
- познавање енглеског језика -провера ће се
вршити писмено –путем теста.
За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Управно-правни послови - 1)
општи управни поступак, 2) правила извршења
решења донетог у управном поступку - провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом; Студијско-аналитички послови - прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација - провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом;
Посебне функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: Прописи и акти из надлежности органа –
Закон о слободном приступу информацијама
Бесплатна публикација о запошљавању

од јавног значаја и Закон о заштити података
о личности - провера ће се вршити разговором
и усменом симулацијом. Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик
- познавање енглеског језика - провера ће се
вршити писмено –путем теста.
За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Управно-правни послови - 1)
општи управни поступак, 2) правила извршења
решења донетог у управном поступку - провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом; Нормативни послови - 1) законодавни
процес, 2) примена номотехничких и правно-техничких правила за израду правних аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систему), 3) припрема и израда стручних мишљења и
образложења различитих правних аката (нацрта
прописа, међународних уговора итд.), 4) методологија праћења примене и ефеката донетих
прописа и извештавање релевантним телима и
органима - провера ће се вршити разговором и
усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: Прописи и акти из надлежности органа – 1)
Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и Закон о заштити података о личности 2) Закон о електронској управи
- провера ће се вршити разговором и усменом
симулацијом. Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик - познавање
енглеског језика - провера ће се вршити писмено
– путем теста.
За радно место под редним бројем 8:

на компетенција за радно место - страни језик
- познавање енглеског језика - провера ће се
вршити писмено - путем теста.
За радно место под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенције за
област рада: Административни послови - 1)
канцеларијско пословање, 2) методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података, 3) методе вођења
интерних и доставних књига - провера ће се
вршити разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: прописи и акти из надлежности органа
(Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и Закон о заштити података о
личности) - провера ће се вршити разговором и
усменом симулацијом; Софтвер - Информациони
систем повереника- провера ће се вршити практичним радом на рачунару.
3. Провера понашајних компетенција за
сва извршилачка радна места:
Кандидати који испуне мерила за проверу посебних функционалних компетенција позивају се на
проверу понашајних компетенција.
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, орјентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем интервјуа базираног на компетенцијама.

Посебна функционална компетенција за
област рада: Инспекцијски послови 1) општи
управни поступак и управни спорови, 2) основе прекршајног права и прекршајни поступак,
3) поступак инспекцијског надзора, 4) функционални јединствени информациони систем, 5)
основе вештине комуникације и конструктивног
решавања конфликата - провера ће се вршити
разговором и усменом симулацијом; Студијско
– аналитички послови - прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и
способност критичког вредновања и анализирања доступних информација - провера ће се
вршити разговором и усменом симулацијом.

4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна места:

Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: прописи и акти из надлежности органа
(Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и Закон о заштити података о
личности) - провера ће се вршити разговором и
усменом симулацијом

VI Пријава на конкурс: Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Повереникa за
информације од јавног значаја и заштиту података (www.poverenik.rs), на званичној интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
или у штампаној верзији на писарници Повереникa за информације од јавног значаја и заштиту података, Булевар краља Александра бр. 15,
Београд.

За радно место под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Инспекцијски послови - 1) општи
управни поступак и управни спорови, 2) основе прекршајног права и прекршајни поступак,
3) поступак инспекцијског надзора, 4) функционални јединствени информациони систем, 5)
основе вештине комуникације и конструктивног
решавања конфликата - провера ће се вршити
разговором и усменом симулацијом; Студијско –
аналитички послови - израда секторских анализа
- провера ће се вршити разговором и усменом
симулацијом.
Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: прописи и акти из надлежности органа
(Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и Закон о заштити података
о личности) - провера ће се вршити разговором
и усменом симулацијом; Посебна функционал-

Са кандидатима који су доказали поседовање
понашајних компетенција обавиће се интервју у
циљу провере мотивације за рад и прихватања
вредности државних органа.
V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.

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.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак.
VII Адреса на коју се подносе пријаве:
Пријава на јавни конкурс мора бити својеручно
потписана и може се поднети поштом или непосредно на адресу Повереник за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности,
11000 Београд, Булевар краља Александра бр.
15, са назнаком „За јавни конкурс”.
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VIII Лице које је задужено за давање обавештења: Небојша Станивуковић, телефон
011/34-08-945.

рење о држављаљнству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима.

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.

XI Место рада: Београд, Булевар краља Александра бр. 15.

X Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења,
уговори и други акти из којих се може утврдити
на којим пословима, у којем периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних дана
од дана пријема обавештења, доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену
адресу за подношење пријаве.
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 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 се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама
као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
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. Документа о чињеницама
о којима се води службена евиденција су: уве-
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XII Датуми место провере компетенција
учесника 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 29. марта 2021. године, у просторијама
Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности у Београду, Булевар краља Александра бр.15, канцеларија 415,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакте (бројеве телефона или електронску
адресу), које наведу у својим пријавама. Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим
пријавама.
XIII Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене решењем.
Пробни рад обавезан је за оне који први пут
заснивају радни однос у државном органу.
Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор
кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности - www.
poverenik.rs, на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима – www.suk.gov.rs, на
порталу е-управе – www.deu.gov.rs, на огласној
табли, интернет презентацији – www.nsz.gov.
rs, и у 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.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места,
може се преузети на званичној интернет презентацији Службе за управљање кадровима и
интернет презентацији Повереника.

ЛОЗНИЦ А
УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
„ЛАГАТОР” ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Милоша Поцерца 58

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити именовано
лице које поред општих услова предвиђених
законом, испуњава и следеће услове: 1. да је
пунолетно и пословно способан држављанин

Републике Србије; 2. да има стечено високо
образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; или на
студијама првог степена у обиму од 180 ЕСПБ
бодова (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем по пропису који је важио до
10. септембра 2005. године; 3. да има најмање
три године радног искуства; 4. да против кандидата није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности, као и
да није осуђиван за кривична дела која га чине
недостојним за обављање дужности директора;
5. општа здравствена способност. Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана оглашавања
конкурса у периодичном издању огласа организације надлежне за послове запошљавања.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти
и дужини радног искуства. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 1. предлог
програма рада и развоја Установе за период од
четири године; 2. оверена копија дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми; 3. оверени
доказ о радном искуству ( потврда или др. акти
из којих се доказује да има најмање три године
радног искуства на пословима за које се захтева тражени степен образовања); 4. биографију
која мора да садржи елементе који доказују да
познаје делатност и пословање установе са кратким прегледом остварених резултата у раду; 5.
уверење надлежног органа да није осуђиван
на казну затвора од најмање 6 месеци као и да
против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
6. уверење о држављанству (не старије од шест
месеци ); 7. извод из матичне књиге рођених; 8.
оверену копију личне карте; 9. доказ о општој
здравственој способности (лекарско уверење
не старије од 6 месеци доставља лице које буде
изабрано на конкурсу). Докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији, не старији од
6 месеци од дана објављивања огласа. Напомена: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Управни одбор
одбацује закључком против кога није допуштена
посебна жалба. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс – у затвореној коверти, лично или путем поште: Установа за физичку културу „Лагатор” Лозница, Управни одбор, 15300
Лозница, улица Милоша Поцерца 58, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за именовање
директора УФК „Лагатор” – не отварај”. Управни
одбор Установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року
од 15 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља оснивачу образложени предлог листе
кандидата. Листа кандидата садржи мишљење
Управног одбора о стручним и организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору. Управни одбор ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог разговора са истим. Скупштина града Лознице именује
директора Установе са листе кандидата. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Владан Јањић, 015/873-111, сваког радног
дана од 08 до 14 часова. Конкурс се објављује у
публикацији „Послови”, на званичној интернет с
трани Установе и огласној табли Установе.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Администрација и управа

ПОЖ АРEВАЦ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ”
12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 3

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1. високо образовање (VII степен); 2.
најмање 4 године радног искуства на пословима
у оквиру степена стручности; 3. најмање 4 године радног искуства на руководећим пословима у
области спорта и физичке културе; 4. држављанство Републике Србије. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о
организаторским способностима.
ОСТАЛО: уз пријаву приложити следећу докуметнацију: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2. доказ о радном исуству на
пословима у оквиру степена стручности и доказ
о радном искуству на руководећим пословима
у области спорта и физичке културе, 3. радну
биографију, 4. Програм рада Спортског центра
„Петровац на Млави” за мандатни период од 4
године, 5. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 6. извод из
матичне књиге рођених, 7. уверење да против
кандидата није покренут кривични поступак
за кривична дела која га чине неподобним за
обављање послова директора (не старије од 6
месеци), 8. уверење да кандидат није осуђиван
(не старије од 6 месеци), 9. уверење о здравственој способности (не старије од 6 месеци).
Докази се прилажу у оригиналу или у овереним
фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од
стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају лично или поштом
на горенаведену адресу, у затвореној коверти
са назнаком - Пријава на јавни конкурс за радно место – директор Спортског центра „Петровац на Млави”. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Лице за контакт Драгана Конић телефон 064/867-9993.

СОМБОР
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН
25260 Апатин, Трг ослобођења 2
тел. 025/773-933
e-mail: mzapatin@gmail.com

Секретар

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати, који осим општих услова
прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник Републике Србије” број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 - одлука
УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење),
испуњавају и посебне услове: да имају најмање IV степен стручне спреме; да имају пребивалиште на територији МЗ Апатин у задњих
пет година; познавање рада на рачунару (MS
Office). Стручна оспособљеност, звање и вештина: вештину кандидата за рад на рачунару проверава стручњак за информациону технологију
који о томе даје своје мишљење. Вештина рада
на рачунару не проверава се кандидату који приложи писмени доказ о завршеном курсу и обуци
која одговара захтеваној оспособљености за рад
на рачунару. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе: доказ о стручној спреми (оригинал
Бесплатна публикација о запошљавању

или оверена копија); потврду о пребивалишту
из полицијске станице (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена копија не старија
од шест месеци). Неблаговремене, неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узети у разматрање. Пријаве са приложеном документацијом
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на јавни оглас - не отварати”. Рок
за пријаву је осам дана од дана објављивања
јавног огласа у публикацији „Послови”.

22400 Рума, Главна 172
тел. 022/470-655

са. Кандидати који испуњавају услове из конкурса позивају се на разговор путем електронске
поште и телефоном, на контакт телефон, односно мејл адресу из пријаве. Адреса: Главна 172, у
времену од 07 до 15 часова, сваког радног дана.
Контакт телефон: 022/470-655. Конкурсна документација коју сваки кандидат може да преузме
обухвата: завршни рачун Туристичке организације општине Рума за претходну годину, финансијски и програмски план за текућу годину,
оснивачки акт Туристичке организације опшине
Рума, Правилник о организацији и систематизацији послова Туристичке организације општине
Рума који је у примени и модел уговора о раду
директора. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса доставити лично или путем препоручене поштанске пошиљке на адресу: Туристичке организације општине Рума, ул. Главна
172, 22400 Рума, са назнаком „Пријава за јавни
конкурс за избор директора”.

Директор

ШАБАЦ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ РУМА

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године; радно искуство од најмање 4 година
у струци (најмање 2 године на руководећем радном месту); знање рада на рачунару; познавање
једног страног језика; руководеће способности,
знања и искуства; држављанство Републике
Србије; да се против кандидата не води истрага
и да против њега није подигнута оптужница за
кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела
која га чине недостојним обављања дужности
директора. Приликом изборног поступка Управни одбор ће ценити и следећа допунска знања и
способности кандидата. Стручна оспособљеност,
знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву
кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, e-mail адресу, контакт телефон, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног
стажа и податке о допунским знањима и способностима. Уз њу се обавезно прилажу следећи
докази: оверена копија дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми; оверена копија радне књижице; потврда послодавца, биографија
кандидата која мора да саржи елементе који
доказују стручност, допунска знања и способности, са кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; уверење, не старије од шест
месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница
за кривична дела за која се гони по службеној
дужности; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; изјава кандидата да је упознат са општом (конкурсном) документацијом Туристичке организације
општине Рума. 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 три дана од дана достављања закључка. Жалба не задржава извршење закључка. Управни
одбор установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року
од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља оснивачу образложени предлог листе
кандидата. Листа садржи мишљење Управног
одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном
разговору. Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 15 дана од дана објављивања огла-

ЈКП „СТАРИ ГРАД”

15000 Шабац, Хајдук Вељкова бб

Помоћник директора
Опис послова: помаже директору у вођењу
послова предузећа; даје мишљење директору
предузећа при предлагању пословне политике;
помаже директору при извршавању закључака и
одлука Управног (Надзорног) одбора; разматра
са директором пре усвајања (план предузећа).
Услови рада: канцеларијски услови са повременим радом на терену.
УСЛОВИ: ССС – ВШС, сви смерови; 8 година радног искуства у комуналној делатности, 5 година радног искуства у организацијама обавезног
социјалног осигурања, поседовање ECDL сертификата. Докази: извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним
књигама објављеном у „Службеном гласнику РС”,
бр. 20/09, 145/14 и 47/18); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
диплома о стручној спреми; исправе којима се
доказује радно искуство у струци која је тражена (потврде, решења и други акти из којих се на
несумњив начин може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци - извод из
казнене евиденције надлежне полицијске управе
издат након објављеног огласа).
ОСТАЛО: уз пријаву, уз коју је потребно навести
за које се послове пријављују, кандидати обавезно подносе и кратку биографију (CV) и доказе о
испуњености услова за заснивање радног односа. Докази о испуњености услова огласа подносе
се у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Контакт
телефон Правне службе за додатне информације
015/334-613. Пријаву уз документацију доставити на адресу: ЈКП „Стари град” Шабац, 15000
Шабац, Хајдук Вељкова бб, Сектор за опште
правне и кадровске послове. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
ЈКП „ИВАЊИЦА”

32250 Ивањица, Милинка Кушића 61

Комунални радник

пробни рад до шест месеци
3 извршиоца
Опис посла: послови сакупљања отпада, прања
улица, чишћења канализације, чишћење улица
и других јавних и зелених површина, уклањање
снега и леда са улица и других јавних површина,
сахрањивање умрлих и др.
УСЛОВИ: На конкурс се јављају кандидати без
обзира на занимање и степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Месечна нето зарада са накнадом за
исхрану у току рада и регресом за коришћење
годишњег одмора износи најмање приближно
43.000 динара. Додатно се плаћа увећана зарада за рад на дан празника који је нерадан дан,
рад ноћу, прековремени рад, минули рад за цео
радни стаж, накнада трошкова за долазак и
одлазак са рада и др. Пријаве са контакт подацима доставити на адресу: ЈКП „Ивањица”, 32250
Ивањица, улица Милинка Кушића број 61. Рок за
подношење пријава: 11.03.2021.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО
ИСПИТИВАЊЕ МОТОРНИХ
ВОЗИЛА У ПОГЛЕДУ
БЕЗБЕДНОСТИ НА ДРУМУ
„РАЈКО” ДОО

21000 Нови Сад, Радоја Домановића 45
тел. 064/5600-301, 021/6338-335

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године; НОКС ниво 4; економски, финансијски или рачуноводствени техничар; 1 година
радног искуства; познавање рада на рачунару.
Оглас важи 15 дана. Осим биографије, обавезно је доставити и копију дипломе као и остала
документа која могу бити од значаја за посао.
Пријаве могу да се доставе искључиво путем
имејл адресе: office@autoprevoz-cacak.rs

СКЕНЕР СТУДИО ДОО ЗАГРЕБ
OGRANAK TEENLIFTING CENTAR
11000 Београд, Дринчићева 32
тел. 066/944-2677

Масер - козметичар

„ФОТО СОНИ”

Крагујевац
e-mail: fotosoni@gmail.com

Дизајнер – ретушер
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: од IV до VII нивоа квалификације, без обзира на занимање; радно искуство није неопходно; обавезно знање програма
Photoshop, Lightroom, Corel, Adobe; енглески
језик - почетни ниво. Кандидати своју радну биографију треба да доставе послодавцу на e-mail:
fotosoni@gmail.com, најкасније до 18.03.2021.
године.

предвиђен пробни рад

„PONT CO” DOO

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме;
потребно радно искуство на наведеним пословима; енглески језик почетни ниво. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV на e-mail:
savicevicnina@gmail.com

24000 Суботица
Трг жртава фашизма 14
тел. 063/830-91-93
e-mail: pont.co@gmail.com

MOMENT VMV DOO
Београд - Земун, Аутопут за Загреб 18
e-mail: office@momentdoo.rs

Књиговодствено-рачуноводствени
послови
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању; пожељно знање мађарског језика,
пожељан сертификат за рачуновођу. Слање биографија на имејл, ближе информације на контакт
телефон. Оглас остаје отворен до 31.03.2021.
године.

Хигијеничар

на одређено време
УСЛОВИ: основна школа.

МОЛАЂО ДОО

MARATON LDN DOO

11000 Београд, Сарајевска 6
тел. 060/688-5162

22202 Мачванска Митровица
Лале Станковића 20А
тел. 022/651-491
e-mail: maratonldn@gmail.com

Продавац куваних јела
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

Столар

Издавање регистрационих
налепница

на одређено време до једног месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII дипломирани правник - мастер
правник; дипломирани правник. Трајање конкурса до 10.03.2021. Јављање на горе наведени
телефон.

УСЛОВИ: III ССС столар, возачка дозвола Б
категорије, радно искуство до 3 године. Рок за
пријаву 30 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Информације: на телефон број
022/651-491 или имејл maratonldn@gmail.com,
контакт особа Данијела Лекаревић.

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме.

„CARE & REPAIR” DOO

„CARE & REPAIR” DOO

„АУТОПРЕВОЗ” ДОО ЧАЧАК
32000 Чачак, Ломина 67
e-mail: office@autoprevoz-cacak.rs

Контиста

на одређено време од месец дана,
са могућношћу продужења
Опис послова: ради на пословима припреме и
контирања материјално-финансијске документације; усмерава пословне промене на одговарајуће књиговодствене рачуне уз примену
контног плана; усаглашава стање у главној књизи са помоћним књигама; врши ликвидирање
благајне, топлог оброка, путарина, перонизација и рачуна за гориво; прибавља податке за
састављање периодичног и завршног рачуна;
обрачунава амортизацију основних средстава у
току године и коначан обрачун на крају године;
спроводи ревалоризацију основних средстава и
средстава заједничке потрошње; одговоран је за
чување документације о прибављању и отуђивању основних средстава Друштва; води књигу
основних средстава и аналитике; обавља послове евиденције и кретања средстава заједничке
потрошње за стамбену изградњу и друге потребе Друштва; стара се о евиденцији и усаглашавању по основу примљених и датих кредита;
врши обрачун пореза на додатну вредност производа и услуга и доставља налоге за уплату;
обавља друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
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Помоћни радник у кухињи

11070 Нови Београд
Аутопут за Загреб 41и

11070 Нови Београд
Аутопут за Загреб 41и

Оператер корисничког центра

Тим лидер корисничког центра

на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у било
којем занимању, радно искуство 2 године као
тим лидер кол центра, напредно познавање MS
Office, знање енглеског језика (средњи ниво).

Магационер

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем
занимању, радно искуство 6 месеци, пожељно
радно искуство 12 месеци у магацину техничке
робе, добро познавање рада на рачунару (MS
Office), возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: posao@
wecare.rs

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати да пошаљу
CV на e-mail: milena.stojanovic2209@gmail.com
или да се јаве на наведени број телефона. Рок
за пријављивање на оглас 31.03.2021. године.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме смер телекомуникације, радно искуство 12 месеци у контакт
центру, напредно познавање рада на рачунару
(MS Office), добро познавање енглеског језика.
Пробни рад 6 месеци. Пријаве слати на e-mail:
posao@wecare.rs

ДОО „ПАНМАРКЕТИНГ”
26000 Панчево
Доситеја Обрадовића 89/46

Књиговодствени послови
пробни рад

УСЛОВИ: економски техничар, организатор књиговодствених послова, економиста за финансије, рачуноводство и банкарство, економиста,
струковни економиста. основна информатичка
обука (Windovs, Word, Excel, Explorer, Outlook),
обука за MC Excel. Слање пријава за посао
имејлом panmarketing@yahoo.com. Јављање кандидата на телефон 062/431-531.

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

Трговина и услуге / Медицина

„СТОЛАРИЈА САЛЕ 1999”
24000 Суботица
Делиградска 5
тел. 063/87-28-581

Израђа грађевинске столарије
УСЛОВИ: III степен стручне спреме занимање
столар, или помоћн столар, 12 месеци искуства
на траженим пословима. Исхрана обезбеђена.
Јављање кандидата телефон 063/87-28-581.
Оглас остаје отворен до 24.03.2021. 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: 31.03.2021. године.
Особа за контакт: Сара Луковић.

ТУРИСТИЧКО УГОСТИТЕЉСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ „АВАЛА”
11000 Београд, Бели Поток
Генерал Жданова 1, прилаз број 4
тел. 011/397-0491

Конобар
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, знање
енглеског језика средњи ниво, без обзира на
радно искуство.

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

ОСТАЛО: рад је у сменама. Пробни рад месец
дана. Рок за пријаву на оглас је до 23.03.2021.
године. Пријаве кандидата путем телефона
065/54-70-283.

NO-NO CLUB DOO
11000 Београд, Устаничка 63

Референт финансијске оперативе
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; економске
струке; знање рада на рачунару; знање енглеског језика средњи ниво; радно искуство у струци

Продавац

на одређено време
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; знање
рада на рачунару; знање енглеског језика
средњи ниво; радно искуство у струци. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Заинтересовани кандидати пријаве могу да
пошаљу на e-mail: hr@no-noclub.rs

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине - специјалиста
педијатрије - изабрани лекар за децу
УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о
завршеној специјализацији, фотокопију дозволе
за рад - лиценце, кратку биографију са адресом
и контакт телефоном. Кандидати обавезно морају
имати радно искуство на пословима специјалисте педијатрије најмање годину дана. 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. Кандидати
који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања који су важни
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора, дужан
је да достави доказ о здравственој способности
за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред
писарнице у приземљу ДЗ Раковица и на сајту
дома здравља. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, улица
Краљице Јелене број 22, са назнаком „За оглас”
или лично доставити у писарницу ДЗ Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„МИЛИЦА СТИЛ”

Доктор медицине – изабрани лекар

Мушки фризер

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен стручни испит, лиценца
за рад; најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине. Кандидати морају да
испуњавају опште услове прописане законом.

11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 86б
тел. 065/54-70-283
e-mail: milicastanojevi626@gmail.com

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: занимање фризер (мушко-женски),
средњи степен стручне спреме; возачка дозвола
Б категорије; радно искуство шест месеци.
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време

ОСТАЛО: кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом;
фотокопију личне карте; уверење о држављанству; оверену фотокопију дипломе о завршеном
Медицинском факултету; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце или решење о упису у комору. Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање и званичној веб страници Министарства здравља Републике Србије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат је дужан да приликом
заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са траженом
документацијом слати на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс - не отварати”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛЕНКО МАРИН”
15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште
услове прописане законом; завршен медицински
факултет VII/1 степен стручне спреме, положен
стручни испит, поседовање лиценце за рад.
ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова
из огласа: оригинал или оверену копију дипломе
о завршеном Медицинском факултету; оригинал
или оверену копију уверења о положеном стручном испиту, решење о лиценци издато од Лекарске коморе Србије. Рок за подношење пријава са
краћом биографијом и доказима о испуњености
услова из огласа је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве се подносе поштом на адресу
Дома здравља са назнаком „За оглас – не отварати” или директно у Управу ДЗ сваког радног
дана од 7 до 15 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА”

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

Благајник
УСЛОВИ: средња стручна спрема (економски
техничар), IV степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој економској школи, фотокопију личне карте, кратку биографију.

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: III степен стручне спреме (електричар,
водоинсталатер или бравар). Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију личне карте, кратку биографију.

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о завршеној основној школи, фотокопију личне карте, кратку биографију.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања”, 18230 Сокобања,
улица Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у
Болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

03.03.2021. | Број 923 |
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ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста опште
медицине

пробни рад 2 месеца, у Служби
за здравствену заштиту одраслих
становника са кућним лечењем,
здравственом негом и поливалентном
патронажом
УСЛОВИ: радно искуство најмање годину дана
на пословима специјалисте опште медицине.
Кандидат је у обавези да уз пријаву достави:
фотокопију дипломе о завршеном Медицинском
факултету, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из опште медицине, фотокопију дозволе за рад - лиценце, кратку
биографију са адресом и контакт телефоном.

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности специјалиста оториноларингологије
пробни рад 2 месеца, у
Специјалистичко-консултативној
служби, Одељење за
оториноларингологију

УСЛОВИ: кандидат је у обавези да уз пријаву
достави: фотокопију дипломе о завршеном
Медицинском факултету, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из
оториноларингологије, фотокопију дозволе за
рад - лиценце, кратку биографију са адресом и
контакт телефоном.
ОСТАЛО: 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. Кандидати који испуњавају
услове огласа, могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних информација и провере стручног знања који су важни за доношење
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран,
пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли поред писарнице
у приземљу Дома здравља Раковица. Пријаве
слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица
11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22,
са назнаком „За оглас”, или лично доставити у
писарницу ДЗ Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

1) Медицинска сестра - техничар у
амбуланти
на одређено време, најдуже до
30.06.2021. године, због повећаног
обима посла, за рад на пословима у
Служби опште медицине са хитном
медицинском помоћи, санитетским
превозом, кућним лечењем и негом,
организациона јединица Здравствена
амбуланта за здравствену заштиту
одраслих број 1

2) Медицинска сестра - техничар у
амбуланти
на одређено време, најдуже до
30.06.2021. године, због повећаног
обима посла, за рад на пословима у
Служби опште медицине са хитном
медицинском помоћи, санитетским
превозом, кућним лечењем и негом
4 извршиоца
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УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.
169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020): четврти степен стручне спреме, средње образовање,
образовни профил медицинска сестра - техничар; положен стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра - техничар.

3) Педијатријска сестра

на одређено време, а надуже до
30.06.2021. године, због повећаног
обима посла, за рад на пословима
медицинска сестра - техничар у
амбуланти у Служби за здравствену
заштиту жена и деце са поливалентом
патронажом
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.
169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020): четврти степен стручне спреме, средње образовање,
образовни профил - педијатријска сестра, положен стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у звању педијатријске
сестре, пожељна возачка дозвола Б категорије.

4) Доктор медицине

на одређено време, а најдуже
до 24 месеца, ради занављања кадра,
за рад на пословима доктор медицине
изабрани лекар у Служби опште
медицине са хитном медицинском
помоћи, санитетским превозом, кућним
лечењем и негом

5) Доктор медицине

на одређено време, а најдуже
до 24 месеца, ради занављања кадра,
за рад на пословима доктор медицине
у хитној медицинској помоћи у Служби
опште медицине са хитном медицинском
помоћи, санитетским превозом, кућним
лечењем и негом
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.
169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020): високо
образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање пет
година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна
знања / испити / радно искуство: положен стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

6) Доктор медицине специјалиста
интерне медицине

на одређено време, због замене
привремено одсутног запосленог, а
ради обезбеђења стручног кадра, у
циљу организације процеса рада, за
рад на пословима доктор медицине
специјалиста у хемодијализи,
руководилац Одељења хемодијализе, у
Служби стационара
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.
169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020). високо

образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године 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; положен стручни испит; лиценца; специјалистички
испит из интерне медицине; најмање три године
и шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине; сертификат о завршеној обуци за рад
на одељењу хемодијализе, у трајању од најмање
3 месеца; сертификат о завршеној обуци за рад
на ултразвучном апарату.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати, уз пријаву
на оглас, подносе следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи која
се тражи јавним огласом; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине (само
за кандидате који подносе пријаву за рад на
пословима доктор медицине специјалиста у
хемодијализи, руководилац Одељења хемодијализе, у Служби стационара); фотокопију потврде, уверења или сертификата о завршеној обуци
за рад на одељењу хемодијализе, у трајању од
најмање 3 месеца (само за кандидате који подносе пријаву за рад на пословима доктор медицине специјалиста у хемодијализи, руководилац
одељења хемодијализе, у Служби стационара);
фотокопију потврде, уверења или сертификата о
завршеној обуци за рад на ултразвучном апарату
(само за кандидате који подносе пријаву за рад
на пословима доктор медицине специјалиста у
хемодијализи, руководилац одељења хемодијализе, у Служби стационара); оверену фотокопију
лиценце издата од надлежне коморе, оверена
фотокопија решење о упису у именик коморе;
уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); фотокопију личне карте или извод
очитане личне карте; кратку личну и радну биографију (CV) са адресом и контакт телефоном и
e-mail адресом. Описи послова за сва наведена
радна места уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља
Љубовија (са стационаром) број 169/2018,
448/2018, 114/19 и 703/2020 и кандидатима су
доступни на увид у просторијама Правне службе
ДЗ Љубовија са стационаром радним данима од
14 до 15 часова. Рок за пријаву кандидата је 8
дана од дана објављивања огласа за пријем у
радни однос. Пријаве се подносе лично у просторијама Правне службе ДЗ Љубовија са стационаром, или поштом, на адресу: Дом здравља
Љубовија, 15320 Љубовија, улица Војводе Мишића 58, са назнаком „Пријава на оглас за пријем
у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање. У складу
са чл. 9 став. 3 Посебног колективног уговора за
здравствене установе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе („Сл. гласник РС”, 96/2019), одлуку о
избору кандидата, који су се пријавили за наведена радна места, доноси директор ДЗ Љубовија
са стационаром. Уколико буде потребно кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство о раду,
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.), о чему се сачињава записник. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
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ци се не могу користити у друге сврхе. Податке
прикупља и податке обрађује Правна служба ДЗ
Љубовија са стационаром. Кандидати ће бити
обавештени о избору најкасније у року од 30
дана од дана истека рока за пријаву кандидата.
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације на контакт
телефон 015/561-898 или лично у просторијама
Правне службе. Са изабраним кандидатима биће
закључен уговор о раду у складу са Законом о
раду („Сл. гласник” 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - ОУС, 113/2017 и
95/2018 - аут. тумачење) и Посебним колективним уговор за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина
и јединица локалне самоуправе. („Сл. гласник
РС”, 96/2019).

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине

пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање, на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, или на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; стручни испит;
лиценца и решење о упису у Лекарску комору
РС; најмање дванест месеци радног искуства у
звању доктор медицине. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за
послове са завршеним медицинским факултетом.
ОСТАЛО: уз пријаву поднети: краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном
стручном испиту, оверену копију лиценце и
решења о упису у комору РС, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж
или потврду послодавца (други доказ о радном
искуству), оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних
уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена:
лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да
достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све
доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са
кандидатима који испуњавају услове за пријем
у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за
доношење одлуке о избору кандидата. 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 Одељење за кадровске и административне послове ОБ Петровац на Млави. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве слати у затвореним
ковертама на горенаведену адресу или доставити лично у Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при
избору кандидата.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”

26340 Бела Црква, Светозара Милетића 55
тел. 013/851-241
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Доктор медицине – специјалиста
микробиологије са паразитологијом
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме медицински
факултет; на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10.09.2005. године, основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; положен специјалистички
испит из микробилогије са паразитологијом. Уз
пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, приложити: оверену фотокопију
дипломе, уверење да кандидат није кажњаван из
СУП-а, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак из суда, доказ да је кандидат
држављанин Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о општој
здравственој способности, лиценца за рад,
потврда о положеном специјалистичком испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Јавни
оглас _________ (навести радно место за које се
конкурише). Контакт особа Гизика Недељковић
013/851-241.

MILLENIUM MEDIC
ПОЛИКЛИНИКА

11000 Београд, Молерова 11
тел. 011/244-7447

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV стручне спреме у наведеном
занимању; основна информатичка обука; предвиђен пробни рад. Заинтересовани кандидати да
пошаљу CV на e-mail: poliklinika@milleniummedic.rs

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

Спремач/спремачица

просторија у болничким установама
специјализованим за психијатрију
и на психијатријским одељењима,
на одређено време, због повећаног
обима посла
Опис посла: одржава хигијену просторија и
опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним
просторијама; одржава хигијену у заједничким
просторијама здравствене установе и околине
здравствене установе; води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора за одржавање
хигијене; обавештава главну медицинску сестру
- техничара одељења на коме ради о уоченим
оштећењима; одржава хигијену санитарних чворова, празни ноћне судове, врши дезинфекцију
истих, износи смеће и чисти просторе испред
зграде у којој ради, учествује у доношењу и расподели хране, доноси односи и дезинфикује сво
посуђе, брише стаклене површине, пере завесе,
риба подове и зидове, паје фасаде зграде, јед-

ном недељно врши генерално спремање свих
просторија, учествује у раду одељењских састанака; врши разврставање отпада на лицу места;
одговорна је за потрошни материјал намењен
за одржавање хигијене и стара се о правилном
трошењу истог; води евиденцију дезинфекције
и одговара за правилно вођење исте и радних
раствора; спроводи процедуре за спречавање
интрахоспиталних инфекција; одговара за сав
инвентар са којим је задужена и са којим рукује;
учествује у припремању инвентара за расход и
за инвентарисање (годишњи попис).
УСЛОВИ: завршена основна школа, доказ о завршеној школској спреми - диплома/сведочанство
(оверена фотокопија); фотокопија личне карте.
ОСТАЛО: кандидат треба да достави и пријаву
са личном и радном биографијом са адресом
становања и контакт телефоном. Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидат је
дужан да достави лекарско уверење. Рок за достављање пријава кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Обавештење о
избору, кандидатима ће бити достављено у року
од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.
Пријаве се достављају на горенаведену адресу,
са назнаком „За оглас за пријем у радни однос”,
или се може лично предати у Правну службу
Специјалне болнице.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Биолог

за потребе Одељења за биомедицински
потпомогнуту оплодњу Клинике за
гинекологију и акушерство, на одређено
време од 12 месеци због повећаног
обима посла, 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 Универзитетском клиничком центру Крагујевац и то:
посебан услов за заснивање радног односа за
послове је: радно искуство у здравственој установи на терцијарном нивоу здравствене заштитите на пословима биомедицински потпомогнуте оплодње. Уз пријаву се подносе у оригиналу
или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту,
у складу са законом; 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, е-mail адресом; као доказ
радног искуства (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да
доставе доказ/потврду о радном/волонтерском
стажу у струци. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе у
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју
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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 Универзитетски клинички
центар Крагујевац. Оглас је објављен итпутем
сајта Министарства здравља Републике Србије,
путем сајта Универзитетског клиничког центра.
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 Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Контакт телефон 034/50-52-73.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти,
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за радно место _______ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима за
потребе Службе за унутрашње болести,
Одсек опште кардиологије, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене до повратка са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; извод из
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15
тел. 011/8241-508, 011/8241-500

Доктор медицине - специјалиста
гинекологије и акушерства
Опис посла: ради послове своје специјалности
у ОЈ Дома здравља према распореду послова
непосредног руководиоца, учествује у едукацији
кадрова, ради на здравственом просвећивању,
води евиденцију о свом раду. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. За свој рад
одговоран је начелнику службе за здравствену
заштиту жена.
УСЛОВИ: медицински факултет; завршена специјализација из гинекологије и акушерства;
положен стручни испит; лиценца; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење).
ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на оглас достављају: диплому о завршеном медицинском
факултету у оригиналу или у овереној фотокопији; доказ о положеном стручном испиту у
оригиналу или овереној фотокопији; лиценцу;
кратку биографију. Пријаве се достављају у
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затвореним ковертама на адресу Дома здравља
у Младеновцу, Краљице Марије 15, у року од
осам дана од дана објављивања у званичној публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ

12223 Голубац, Трг палих бораца бб
тел./факс: 012/678-131
тел. 012/678-113
e-mail: domzdravljagolubac@gmail.com

Доктор медицине изабрани лекар

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА”

на одређено време до 6 месеци због
повећаног обима посла

11000 Београд, Немањина 2

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време ради замене до
повратка запослене са породиљског
одсуства

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: високо образовање, економске струке,
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
студијама у трајању од три године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно: средње образовање и радно искуство на тим пословима до
дана ступања на снагу Уредбе; знање рада на
рачунару; најмање пет година радног искуства
на пословима са средњим образовањем.

Сервирка

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно образовање и радно искуство стечено на тим
пословима до дана ступања на снагу Уредбе.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка
запосленог са боловања
4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит за
звање медицинска сестра - техничар, лиценца,
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: сваки кандидат је дужан уз пријаву на
оглас приложи и следећу документацију у фотокопији: диплому о завршеној траженој школи;
уверење о стручном испиту; лиценцу; доказ о
радном искуству; кратку биографију са адресом
и контакт телефоном.

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

Референт за финансијскорачуноводствене послове

Одсек за пријемно-фактурне послове,
на одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на
рачунару. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи: фотокопију
радне књижице или другог доказа о радном
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски
уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему
претходно искуство о раду, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања
и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се прима. Пријаве слати у затвореној
коверти, на адресу Клинике, са назнаком радног места за које се конкурише. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит и поседовање лиценце
надлежне коморе за рад у струци. Опис послова: рад у служби опште медицине на пословима
доктора медицине. Приликом пријаве кандидати
су дужни да поднесу: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених или оверену
фотокопију извода, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце надлежне коморе за рад у струци
и кратку биографију. 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, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина
трајања школовања...). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве искључиво слати поштом или
предати. Пријаве послате имејлом неће бити прихваћене. Неблаговремене пријаве, као и пријаве
са непотпуном или неодговарајућом документацијом неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД”
Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

Референт за финансијско
рачуновоствене послове
пробни рад од шест месеци

УСЛОВИ: завршена средња економска школа или
гимназија, знање рада на рачунару. 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 ул. Булевар маршала Толбухина бр. 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за које радно место 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 у улица Булевар маршала Толбухина број 30. Изабрани кандитат ће бити лично
обавештен телефонским путем.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

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

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

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација
из интерне медицине, едукација из ултразвучне
дијагностике; на основним студијама у трајању
од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из интерне
медицине, едукација из ултразвучне дијагностике. Радно искуство / додатна знања / испити:
стручни испит; лиценца; специјалистички испит;
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење).
Опис послова: врши и интернистичке прегледе
пацијената, врши интерпретацију електрокардиограма, предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом стању пацијента ради у комисијама уколико је то потребно,
фактурише здравствене услуге које пружа ради
и друге послове из области своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе, којима је одговоран за свој рад.

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

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање, медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
оториноларингологије; 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
оториноларингологије. Радно искуство / додатна
знања / испити: стручни испит; лиценца; специјалистички испит.
Опис послова: врши превентивне и куративне
оториноларинголошке прегледе пацијената и
даје своје мишљење, врши испитивање функције
вестибуларног и кохлеарног апарата на захтев
ординирајућег доктора, пружање хитне медицинске помоћи (зауставља крварење из носа,
вађење страног тела и др), оријентационивестибуларни преглед, аудиолошки преглед, предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају
о здравственом стању пацијента, врши прегледе
и даје мишљења за комисије, по потреби, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и све
остале послове из области своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе
којима је одговоран за свој рад.

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за жене
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање, медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, курс из ексБесплатна публикација о запошљавању

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

Доктор медицине специјалиста у
специјалистичкој делатности

Одељење заштите менталног здравља,
пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање: медицински факултет на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из неуропсихијатрије или психијатрије; на
основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из неуропсихијатрије или
психијатрије. Радно искуство/ додатна знања /
испити: стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у звању доктора медицине, познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење).
Опис послова: врши психијатријску експорацију и обраду пацијента; примењује савремене
методе дијагностике и терапије у збрињавању
психијатријсих стања; предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају о здравстеном
стању пацијента; обавља индивидуални психотерапијски третман; води медицинску документацију о свом раду; учествује у раду стручног
тима на нивоу одељења; сарађује са здравственим и другим установама у решавању психијатријских проблема; фактурише здравствене

услуге које пружа обавља и све друге послове
из домена своје струке по налогу непосредног
руковоиоца и начелника службе коме је одговоран за свој рад.

Доктор медицине специјалиста у
специјалистичкој делатности

Одељење заштите менталног здравља,
на одређено време до повратка одсутног
запосленог, пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање: медицински факултет на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из неуропсихијатрије или психијатрије; на
основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из неуропсихијатрије или
психијатрије. Радно искуство/ додатна знања /
испити: стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у звању доктора медицине, познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење).
Опис послова: врши психијатријску експорацију и обраду пацијента, примењује савремене
методе дијагностике и терапије у збрињавању
психијатријсих стања; предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају о здравстеном
стању пацијента; обавља индивидуални психотерапијски третман; води медицинску документацију о свом раду; учествује у раду струног тима
на нивоу одељења; сарађује са здравственим и
другим установама у решавању психијатријских
проблема; фактурише здравствене услуге које
пружа обавља и све друге послове из домена
своје струке по налогу непосредног руковоиоца
и начелника службе коме је одговоран за свој
рад.

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

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 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.
Радно искуство/ додатна знања / испити: 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.
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Медицина

Доктор стоматологије
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 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. Радно искуство / додатна знања /
испити: 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 дечије превентивне стоматологије и две године рада у струци.

прегледе возила пре, за време и после употребе, ради и друге послове из делокруга своје
струке по налогу непосредног руководиоца и
начелника службе којима је одговоран за свој
рад; превоз корисника по налогу непосредног
руководиоца; управља моторним возилом по
налогу руководиоца; води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива; припрема путни налог
за коришћење возила; одржава возила у уредном и исправном стању; контролише исправност
возила и уговара поправке возила у сервисним
радионицама. Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.

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.

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”, ул. Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно
назначити за које радно место се конкурише.
Резултати огласа ће бити објављени на сајту
дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној
табли - IV спрат.

Мајстор одржавања објеката,
опреме и возила

у Служби за анестезиологију са
реаниматологијом и интензивном
терапијом
3 извршиоца

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње
образовање, III или IV степен стручне спреме
изузетно: основно образовање и радно искуство
на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе. Додатна знања / испити / радно искуство: возачка дозвола Б категорије.
Опис послова: врши све мање основне поправке
у објекту у оквиру својих способности и знања,
самоиницијативно, на захтев руководиоца објекта и одговорне сестре и по издатом радном налогу од стране шефа Одељења одржавања, врши
израду потребних браварских делова и склопова, обавља све послове везане за одржавање,
оправку и израду нових инсталација на централном грејању и котларницама, по потреби; по
потреби обавља и послове ложача и домара у
котларницама Дома здравља, обавља послове
одржавања возила; обавља и друге послове из
домена своје делатности по налогу непосредног
руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

Возач возила Б категорије
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње
образовање, III или IV степен стручне спреме
изузетно: Додатна знања / испити / радно искуство: возачка дозвола Б категорије.
Опис послова: обавља све послове возача у
Дому здравља, води евиденцију пређених километара и утрошка горива и мазива, обавља све
послове на прању, чишћењу и подмазивању
возила, одржава чистоћу паркинг преостора у
оквиру организационе јединице врши дневне
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КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69

Доктор медицине специјалиста –
анестезиологије, реаниматологије и
интензивне терапије

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.
ОСТАЛО: као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву
на оглас са кратком биографијом и наведеном
адресом и контакт телефоном (по могућству
и електронска адреса); оверену фотокопију
диплома о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту; оверену фотокопију дозволе за рад – лиценце издате од стране
надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце), а
у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, на адресу: Клиничко болнички
центар „Звездара”. 11000 Београд, улица Димитрија Туцовића 161, са назнаком „За конкурс
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете
у разматрање. Учесници у огласу ће бити обавештени писаним путем.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Референт за финансијско
рачуноводствене послове

(средња школска спрема) за потребе
Службе за економско финансијске
послове, на одређено време од 12
месеци, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/17, 95/18)
и посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила; сведочанство за сваки завршен разред средње школе; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, e-mail адресом; као доказ
о радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да
доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о
волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не
достави горе наведене документе у захтеваном
року, са њим се неће засновати радни однос. На
радне односе засноване по окончаном конкурсу
примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Оглас је објављен и
путем сајта Министарства здравља Републике
Србије, путем сајта Универзитетског клиничког
центра Крагујевац. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса бити
објављени на сајту Универзитетског клиничког
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Контакт телефон
034/50-52-73. Пријаве се подносе лично затвореној коверти преко писарнице Универзитетског
клиничког центра Крагујевац или путем поште
на адресу: Универзитетског клинички центар
Крагујевац, улица 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)”.

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Медицина / Здравство и социјална заштита

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Магистар фармације

(дипломирани фармацеут)
за потребе Службе за фармацеутску
здравствену делатност,
на одређено време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан
услов за заснивање радног односа за послове
је: радно или волонтерско искуство у поменутој
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; 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, e-mail 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 Универзитетски клинички центар Крагујевац. Оглас је
објављен и путем сајта Министарства здравља
Републике Србије, путем сајта Универзитетског
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 Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт
телефон 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или
путем поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац улица 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)”.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Стоматолошка сестра
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове и
то: завршен IV степен стручне спреме (средња
медицинска школа и стечено звање стоматолошке сестре, положен стручни испит, лиценца или
решење о упису у надлежну комору. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
пријаву на оглас са биографијом, адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о
завршеној школи; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце или решења о упису у надлежну
комору; оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених или венчаних уколико је 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 је објављен 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 адресу: Завод за стоматологију
Крагујевац Змај Јовина број 32, 34000 Крагујевац.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине

на одређено време на 3 месеца, у
Служби опште медицине
3 извршиоца
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа:
поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет VII/1
степен стручне спреме, положен стручни испит и
поседовање лиценце за рад или решења о упису
у комору.

2. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца,
у Служби опште медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа:
поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицинска школа
општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.
ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву у којој
наводе за које радно место се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору; изјаву
да су здравствено способни за послове за које

подносе пријаву; фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. О потреби
спровођења даљих разговора са кандидатима
који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему, одлучује директор. О коначном избору
кандидата одлучује директор. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не
достави наведени документ у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на
наведену адресу.

Здравство и социјална заштита
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
АПАТИН
25260 Апатин, Београдска 1
тел. 025/773-355
e-mail: apatindsp.ust@minrzs.gov.rs

Доктор медицине

на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају следеће услове: опште услове
утврђене Законом; посебне услове утврђене
Законом и Правилником о организацији и систематизацији послова Дома за старе и пензионере Апатин и то: да је држављанин Републике Србије; да је стекло високо образовање: на
интегрисаним академским студијама по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; на основним академским студијама у трајању од најмање 5 година,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има знање
рада на рачунару, стручни испит и лиценцу у
складу са прописима којима се уређује област
послова здравствених радника; најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс доставља: кратку биографију (CV), оригинал или
оверену копију дипломе и потврду о радном
искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Пријаве се достављају
путем поште на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „Пријава за конкурс”.

ДОМ „ТОРЛАК“ ДОО
11000 Београд, Јоргована 55б
тел. 011/3946-060

Геронтонеговатељ
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; без обзира
на радно искуство.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; без обзира
на радно искуство.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати могу да се
јаве на контакт телефон 011/3946-060. Конкурс
остаје отворен до попуне радног места.
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Ветерина
МАРИНА ВРАНЕШ
ПР ВЕТЕРИНАРСКА КЛИНИКА
ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ
PET VET CARE BEOGRAD

11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10ж
тел. 065/3003-052
e-mail: klinika@petvetcare.rs

Ветеринар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор
ветеринарске медицине, знање енглеског језика на средњем нивоу, без обзира на радно искуство. Рад у сменама. Рок за пријаву на конкурс је
до 30 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве на конкурс слати на e-mail
адресу: klinika@petvetcare.rs или путем телефона
на број 065/3003-052.

Култура и информисање
БИБЛИОТЕКА „17. СЕПТЕМБАР”

15318 Мали Зворник, Краља Петра Првог 26
тел. 015/471-298
e-mail: biblmzvornik@yahoo.com

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: високо образовање: дипломирани економиста, 240 ЕСПБ, знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс са биографијом
приложити: уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; диплому или уверење о стеченом образовању (оверена
копија); уверење да кандидат није правоснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе који није старији од
6 месеци); копију личне карте (ако је чипована
доставити очитану); лекарско уверење о општој
здравственој способности за рад (не старије од
3 месеца), доставља се пре закључења уговора
о раду. Пријаве слати или лично доставити на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса са назнаком „За конкурс
за пријем у радни однос”. Конкурс за пријем у
радни однос спроводи директор. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Сви кандидати који су конкурисали, а
који испуњавају услове за пријем, биће позвани
на разговор, о чему се сачињава записник. Кандидати ће о датуму и времену разговора бити
обавештени на контакте (бројеве телефона), које
наведу у својим пријавама. Приликом разговора,
кандидати ће бити упознати са детаљним описом послова, у складу са важећим актом о систематизацији. Одлуку о избору кандидата доноси
директор. Кандидати ће бити обавештени о избору у року од 8 дана од дана доношења одлуке.
Са изабраним кандидатом биће закључен уговор
о раду у складу са Законом. За све информације
обратити се на број телефона 015/471-298.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

18

| Број 923 | 03.03.2021.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
12300 Петровац на Млави

25250 Oџаци, Железничка 30
тел. 025/5743-179
e-mail: biljabiblioteka@gmail.com

Директор

Кустос археолог

на одређено време до 24 месеца, са
могућношћу продужења радног односа
УСЛОВИ: високо образовање, завршен филозофски факултет, група: Археологија: на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске) по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 7. октобра 2017. године; на студијама другог
степена (мастер академске, мастер струковне,
специјалистичке академске, специјалистичке
струковне) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до
7. октобра 2017. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; изузетно: на студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године и радно искуство на тим
пословима стечено до 23. јануара 2018. Остали
услови: положен стручни испит; знање страног
језика; знање рада на рачунару; најмање једна
година радног искуства. Стручне оспособљености,
знање и вештине: неопходно познавање рада на
рачунару и једног страног језика. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Општи услови за
рад: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса
раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
ОСТАЛО: докази који прилажу приликом пријаве на јавни конкурс: 1) оверена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 2)
уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци); 3) извод из матичне књиге рођених; 4)
копија личне карте; 6) уверење суда да против
лица није покренута истрага и да није подигнута
оптужница (не старије од шест месеци); 7) уверење полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу (не старија од шест месеци);
8) биографија кандидата. Уколико је кандидат
без радног искуства дужан је да полаже стручни
испит у складу са законом. Пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбаћене. Конкурс је отворен до: 12.03.2021. године.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

УСЛОВИ: 1. високо образовање (VII) степен; 2.
радно искуство од најмање три године на пословима културе или образовања; 3. радно искуство од најмање шест месеци на руководећим
пословима; 4. познавање једног страног језика.
Уз пријаву приложити следећу документацију: 1.
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2. доказ о радном искуству, 3. радну биографију, 4. уверење о држављанству Републике Србије, 5. Програм рада и развоја установе.
Докази се прилажу у оригиналу или у овереним
фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од
стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

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.

12300 Петровац на Млави

Директор
УСЛОВИ: високо образовање (VII степен); радно искуство од најмање пет година на пословима
културе, науке, образовања; радно искуство од
најмање једне године на руководећим пословима. Уз пријаву приложити следећу документацију: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2. доказ о радном искуству, 3.
радну биографију, 4. уверење о држављанству
Републике Србије, 5. програм рада и развоја
установе. Докази се прилажу у оригиналу или у
овереним фотокопијама. Фотокопије које нису
оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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.
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Индустрија и грађевинарство

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
КОМПАНИЈА „СЛОБОДА” АД
32000 Чачак, Ратка Митровића бб

Машински инжењер, смер
Производно машинство

на одређено време од шест месеци, уз
могућност заснивања радног односа на
неодређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: висока стручна спрема
(најмање 240 ЕСПБ); да су основне студије завршили из области машинства; радно искуство
пожељно, али није неопходно; да су кандидати
држављани Републике Србије; да нису осуђивани
и да се против њих не води кривични поступак.

Машински инжењер, смер
Хидраулика и пнеуматика

на одређено време од шест месеци, уз
могућност заснивања радног односа на
неодређено време
УСЛОВИ: образовање: висока стручна спрема (најмање 180 ЕСПБ); да су основне студије завршили
из области машинства; радно искуство пожељно,
али није неопходно; познавање програмских језика AutoCAD, SolidWorks; да су кандидати држављани Републике Србије; да нису осуђивани и да се
против њих не води кривични поступак.
ОСТАЛО: кандидати, уз молбу и биографију - CV,
дужни су да доставе следеће доказе: диплому о
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да
нису осуђивани, доказ да се против њих не води
кривични поступак. Молбе са траженим доказима доставити на адресу: Компанија „Слобода”
АД Чачак, РЈ Правни и кадровски послови, Ратка
Митровића бб, 32000 Чачак. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати. Трајање
конкурса: 15 дана.

„ENERGY CONTACT MONT”
ДОО, КРАГУЈЕВАЦ
тел. 062/383-835, 063/383-500

Електромонтер / електричар
на одређено 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: III или IV ССС, електро
струке; потребно радно искуство на овим пословима минимум 3 године. Кандидати своју радну
биографију треба да доставе на e-mail: ivan@
energycontact.rs или могу да позову на контакт
телефон 062/383-835 или 063/383-500 најкасније
до 12.03.2021.

Посао се
не чека,
посао се
тражи

Бесплатна публикација о запошљавању

„СТРУЈА” ДОО

21000 Нови Сад, Чернишевског 1
тел. 064/8253241
email: ivica.tot@struja.co.rs

Постављање електричних
инсталација
на одређено време
8 извршиаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електромонтерски техничар инсталације и опреме; III степен стручне спреме електомонтер - инсталатер;
III степен стручне спреме електоинсталатер;
потребно радно искуство.
ОСТАЛО: теренски рад; обезбеђен превоз
и смештај. Трајање конкурса до 11.04.2021.
Јављање на горе наведен телефон и e-mail.

„FEROHAL”
ДОО, КРАГУЈЕВАЦ
тел. 063/622-703

Заваривач МИГ/МАГ

на одређено време 3 месеца
Опис посла: рад у производњи.
УСЛОВИ: образовање: од I до IV нивоа квалификације, без обзира на занимање; потребно радно
искуство минимум 6 месеци на истим или сличним пословима.

Бравар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: рад у производњи.
УСЛОВИ: образовање: од I до IV нивоа квалификације, без обзира на занимање; пожељно радно
искуство на истим или сличним пословима.
ОСТАЛО: начин конкурисања: заинтересовани
кандидати треба да се јаве на контакт телефон:
063/622-703, најкасније до 18.03.2021. године.

АРХИТЕКТОНСКО ИНЖЕЊЕРСКИ
СТУДИО „АРИС” ДОО
тел. 034/300-077
e-mail: danica.lazovic@aris.co.rs

Дипломирани грађевински инжењер
на одређено време 6 месеци

Опис посла: пројектант конструкција високоградња.
УСЛОВИ: образовање: VII ниво квалификације,
дипломирани грађевински инжењер - конструктивни смер; радно искуство није потребно;
обавезно знање програмских језика AutoCad,
ArmCad, Tower; возачка дозвола Б категорије;
енглески језик - почетни ниво. Кандидати своју
радну биографију треба да доставе на е-mail:
danica.lazovic@aris.co.rs или могу да је јаве на
контакт телефон: 034/300-077, најкасније до
09.03.2021. године.

Национална служба
за запошљавање

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.

SPAMIL COMMERCE DOO
11000 Београд
Јована Глигоријевића 9а
тел. 011/3985-279

Зидар

3 извршиоца
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; без обзира
на радно искуство.

Молер - фарбар
3 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; без обзира
на радно искуство.

Физички радник

у магацину и магацину за
хидроизолацију
3 извршиоца
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; без обзира
на радно искуство.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати могу да се
јаве на контакт телефон 011/398-52-79 или на
адресу Мирча Ацева бр. 20 од 09-18 часова. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

УНИГРАДЊА ДОО НИШ
18204 Доњи Матејевац
Доњи Матејевац бб
тел. 018/4651-770

Столар у производњи ПВЦ и АЛУ
столарије
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме
машинске или грађевинске струке; возачка дозвола Б категорије. Радно искуство: 36 месеци у
производњи ПВЦ и АЛУ столарије. Заинтересовани кандидати се јављају лично на адресу послодавца или на контакт телефон: 018/4651-770.
Рок за пријаву: 17.03.2021. године.

Тесар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање. Заинтересовани кандидати
се јављају лично на адресу послодавца или на
контакт телефон: 018/4651-770. Рок за пријаву:
17.03.2021. године.

Помоћни зидар

на одређено време
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати се јављају лично на адресу послодавца или на контакт телефон: 018/4651-770.
Рок за пријаву: 17.03.2021. године.

03.03.2021. | Број 923 |

19

Индустрија и грађевинарство / Пољопривреда / Наука и образовање

„РЕСОР” ДОО

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб
тел. 018/850-177

Возач са Д категоријом
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме без
обзира на занимање; возачка дозвола Д категорије. Опис посла: превоз радника.

Електричар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електричар. Опис посла: послови везани за електроинсталације.

Хидрауличар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме
машинске струке. Познавање хидраулике. Опис
посла: регулише и поправља хидро и пнеуматске
системе.

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Опис посла:
сређивање и уређивање дворишта и хале.

Заваривач

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривач.
Опис посла: послови заваривања лимова и метала.

Бравар

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар.
Опис послова: обрада метала, лима, бушење.
Заинтересовани кандидати се могу јавити на
контакт телефоне: 018/850-177 и 064/161-3324
или послати биографију на мејл адресу: tijana.
prascevic@resor.rs

BLACK HORSE-FAS
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Батајнички друм 12
e-mail: hr@blackhorse.rs

Вулканизер

УСЛОВИ: III ниво образовање машинске струке,
радно искуство од једне године на путничком и
теретном програму, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 15 дана
од дана оглашавања. Пријаве се подносе на
адресу: МПП „Јединство” АД, ул. Првомајска бб,
Севојно или на мејл office@mppjedinstvo.co.rs

EMKA FEINGUSS DOO
14242 Мионица, Топлички пут 11
тел. 014/3155-200

Технолог израде модела

на одређено време до шест месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер или VI степен стручне спреме,
инжењер машинског, технолошког или хемијског
образовног профила; добре организационе способности и вештине руковођења; пожељно радно искуство на истим или сличним пословима;
знање немачког или/и енглеског језика; поседовање возачке дозволе Б категорије. Предвиђен
пробни рад у трајању од 6 месеци, са могућности
преласка на рад на неодређено време. Пријаве
са радном биографијом доставити на горе наведену адресу или на мејл адресу: jelena.citakovic@
emka.rs у року од 30 дана од дана објављивања.

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.

Б Е О Г РА Д

Пољопривредни техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном
занимању. Пријаве слати у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Стручнотехнички сарадник
за остале делатности
(IT – техничка подршка)

УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на
рачунару; држављанство Републике Србије и да
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци. Докази који се прилажу
уз пријаву на јавни конкурс: обавезна својеручно
потписана пријава на конкурс са биографијом у
прилогу пријаве и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне
књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији; доказ којим се потврђује стручна спрема,
у оригиналу или овереној фотокопији; уверење
о неосуђиваности. Кандидати су дужни да своје
пријаве на конкурс са прилозима доставе у року
од 15 дана од дана оглашавања конкурса у јавном гласилу. Напомена: пријава се подноси у
три примерка а пратећа документација у једном
примерку. Неблаговремене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се разматрати. Пријаве
се подносе лично на писарници или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс за радно место: стручнотехнички сарадник
за остале делатности (IT – техничка подршка)”.

УСЛОВИ: I, II- степен стручне спреме; III, IV-степен стручне спреме металостругар; рад у сменама; ноћни рад; обезбеђен превоз. Кандидати се
јављају на телефон 025/340-500, и достављају
радне биографије на увид. Рок за пријаву је до
попуне конкурса.

Бравар - заваривач

за рад у Сомбору, на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; рад
у сменама; ноћни рад. Јављање кандидата тел.
025/340-500, и достављање радних биографија
на увид. Рок за пријаву је до попуне конкурса.

МПП „ЈЕДИНСТВО” АД
31205 Севојно, Првомајска бб
e-mail: office@mppjedinstvo-co-rs

Инжењер на градилишту

за објекте на територији Ужица и
околине, на одређено време до једне
године
2 извршиоца
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Услови за пријем у радни однос
Члан 139

„ЗЕЛЕНИ ХИТ” ДОО

11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а
тел. 064/821-45-38, 064/658-30-02

Металостругар
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

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.

Пољопривреда

за рад у Сомбору, на одређено време

УСЛОВИ: VII или VI ниво образовања машинске
или грађевинске струке, без обзира на радно
искуство, возачка дозвола Б категорије.

Наука и образовање

на одређено време до једне године

Пословни центри НСЗ

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање; држављанство
Републике Србије и да учесник конкурса није
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци. Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: обавезна својеручно потписана
пријава на конкурс са биографијом у прилогу пријаве и наводима о досадашњем радном
искуству; уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној
фотокопији; доказ којим се потврђује стручна спрема, у оригиналу или овереној фотокопији; уверење о неосуђиваности. Кандидати су
дужни да своје пријаве на конкурс са прилозима доставе у року од 15 дана од дана оглашавања конкурса у јавном гласилу. Напомена:
пријава се подноси у три примерка а пратећа
документација у једном примерку. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији
неће се разматрати. Пријаве се подносе лично на писарници или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком „За јавни конкурс за радно
место: спремачица”.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„МИЛЕВА МАРИЋ”
У ОСНИВАЊУ

11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/361-9640

Расписује оглас за наставнике за поље
техничко-технолошких наука:

Наставник за ужу научну област
Математика

на неодређено или одређено време
од 5 година

Наставник за ужу научну област
Статистика – 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

Наставник за ужу научну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство

на неодређено или одређено време
од 5 година

Наставник за ужу научну област
Софтверско инжењерство

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
УСЛОВИ: услови за избор наставника за радна места су: 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: одлуку о важећем избору у звање (предавач, виши
предавач, професор струковних студија, доцент,
ванредни професор или редовни професор), на
некој од акредитованих високошколских или
научних установа у Републици Србији, биографију, библиографију (списак радова), извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, копије диплома свих нивоа студија основних, мастер, магистарских и докторских студија.
Пријаву и тражену документацију доставити у
папирном или електронском облику, на адресу
Немањина бр. 28, кабинет бр. 12 и на e-mail:
vsss.milevamaric@gmail.com. За све детаљније
информације кандидати се могу обратити на
телефоне: 011/3619-640, 011/361-9430, 063/375401. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Конкурс је отворен до попуњавања наставних места.

објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета,
линк: http: //www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/
izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc). Биографију и списак радова доставити и
у електронском запису. Пријаве доставити на
адресу: Машински факултет, Краљице Марије
бр.16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15
дана од дана објављивања конкурсa.

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звању асистента
за ужу научну област
Органска хемија

на одређено време од 3 године
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. 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 бр. 12-16, или електронском поштом
на адресу office@chem.bg.ac.rs у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Производно машинство
на одређено време од 5 година

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звање ванредног
професора, за ужу научну област
Физичка географија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из научне области за коју
се бира. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
73/18, 27/18 – др. закон, 67/2019 и 6/20 – др.
закон), Статутом Географског факултета, Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о изменама и допунама Правилника 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, Правилником о измени и допуни
Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова, радови,
оверене копије диплома о завршеним претходним степенима студија и оверена копија дипломе о стеченом научном називу доктора наука
из научне области за коју се бира) достављају
се у писаној и електронској форми (CD, USB) на
наведену адресу Факултета, канцеларија 10, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.

ППУ „ВИЛИН ВРТ”
Београд, Матије Гупца 44
e-mail: tijana.dora@gmail.com
тел. 065/514-9421, 060/392-4449

Педијатријска сестра

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, неопходна
лиценца педијатријске сестре. Јављање кандидата имејлом или телефоном.

2) Наставник у звању доцента
за уже научне области
Механизација и Транспортно
инжењерство – конструкције
и логистика

11000 Београд, Николаја Краснова 8

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови
утврђени члановима 74 и 75 Закона о високом
образовању и чланом 132 Статута Машинског
факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у
писаној форми: биографију, оверене копије
диплома стечених у земљи или решења о
признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење
о држављанству, списак радова и сепарате

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
Секретар

на одређено време ради замене
запослене преко 60 дана односно
замена запослене која је на
породиљском одсуству, одсуству са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: 1. 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,
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2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020,
8/2020); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на 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.
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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„САВСКИ ВЕНАЦ”

11000 Београд, Топчидерски венац 1
тел. 011/2662-582

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: образовање за васпитача или стручног
сарадника из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дозвола за рад, обука и положен испит за директора
установе и најмање осам година рада у установи
на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања; образовање
за васпитача из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, дозвола за рад, обука и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања; дозвола за
рад (лиценца); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; знање српскога језика; обука
и положен испит за директора установе (дозвола
за рад директора). Пријаве на конкурс са неопходном документацијом доставити у затвореној
коверти на наведену адресу Установе са назнаком „Конкурс за директора”. Као благовремене,
разматраће се само пријаве које буду поднете
или послате на адресу Установе у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати
су у обавези да, уз пријаву и радну биографију,
на конкурс доставе следеће документе у овереној фотокопији или у оригиналу: диплому, уверење о положеном стручном испиту (лиценцу),
радну књижицу или листинг пријава и одјава
на осигурање Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање, уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а, уверење
о држављанству Републике Србије; извод из
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матичне књиге рођених. Кандидат који је већ
обављао дужност директора установе дужан је
да достави: доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Изабрани кандидат обавезан је да,
пре закључења уговора о раду, достави и: лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и дозволу за рад директора (лиценцу за директора)
- изабрани кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност, у супротном
престаје му дужност директора. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Особа за контакт: Катарина Марковић,
телефони: 011/2662-582 и 011/2662-839; електронска пошта: pu.savskivenac@yahoo.com

6/2020 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета
у Београду и општим актима Факултета.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Aсистeнт зa ужу нaучну oблaст
Eнeргeтски прeтвaрaчи и пoгoни

11080 Земун, Цара Душана 262

Aсистeнт сa дoктoрaтoм, зa ужу
нaучну oблaст Teлeкoмуникaциje
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и
6/2020 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета
у Београду и општим актима Факултета. Посебан услов: предмети уже научне области за које
се тражи просечна оцена: сви стручни прeдмeти
Кaтeдрe зa тeлeкoмуникaциje.

на одређено време од 3 године

Референт обуке и саобраћаја
УСЛОВИ: Испуњеност општих услова у складу
са Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05...
113/17), услова из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, у наставку: ЗОСОВ):
1. одговарајуће образовање-минимум IV степен
стручне спреме; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије. Кандидат уз
попуњен пријавни формулар, који се преузима
са званичног сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: http://mpn.gov.rs, доставља: кратку радну биографију - CV; оригинал
или оверену фотокопију дипломе (сведочанства)
о стеченом образовању; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом
139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а,
не старије од 6 месеци); лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења уговора о раду).
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу
школе или донети лично у секретаријат школе,
радним даном од 8.00 до 12.00 часова, са назнаком на коверти да се ради о пријави на конкурс.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на број телефона 011/735-9221.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Дoцeнт зa ужу нaучну oблaст
Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019
и 6/2020 - др. закон), подзаконским актима,
условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.
Посебан услов: предмети уже научне области
за које се тражи просечна оцена: Eлeктричнa
вoзилa, Дигитaлнo упрaвљaњe прeтвaрaчимa и
пoгoнимa, Дигитaлнo упрaвљaњe eнeргeтским
прeтвaрaчимa и пoгoнимa 2, Прeтвaрaчкa кoлa
зa oбнoвљивe извoрe eнeргиje, Eнeргeтски трaнсфoрмaтoри, Aсинхрoнe мaшинe и Синхрoнe
мaшинe.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској
форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење
о држављанству) доставити у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса Архиви Факултета,
Булевар краља Александра бр. 73. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”
11561 Дудовица, Др Воје Даниловића 17
Дудовица
тел. 011/8187-011

1) Наставник биологије

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

2) Наставник енглеског језика

у Дудовици (у нижим разредима) и у
подручним одељењима у Брајковцу,
Чибутковици и Жупањцу, са 78,89%
радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да испуњавају
услове за заснивање радног односа предвиђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: поседовање одговарајућег
образовања; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
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летног 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.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом достављају школи.
Уз пријавни формулар, кандидати достављају
следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, не старију од
шест месеци; диплому о завршеном високом
образовању на студијама другог степена (300
ЕСПБ бодова) или на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи;
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања – уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ
да против кандидата није покренут кривични
поступак – уверење из надлежног суда, не
старије од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству, не
старије од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику;
CV (биографија кандидата). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве поднете електронским
путем, неће се узети у разматрање. Приложена
документација се не враћа. Конкурс ће спровести Конкурсна комисија, која ће бити именована посебним решењем, на основу члана 154
став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. У поступку одлучивања о избору
кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима, доставља кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаве доставити лично или
путем препоручене поште на адресу школе, са
назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ КОНЧАР”
Земун, Златиборска 44

Наставник предметне наставе –
наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Потребни услови за кандидата у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/117,
27/18, 10/19, 6/20) су: да има одговарајуће образовање - 7. степен стручне спреме; на студијама другог степена - мастер академске студије:
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати су уз пријаву дужни
да приложе оверену копију дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да кандидата
против кандидата није покренута истрага нити
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је подигнута оптужница код надлежног суда и
потврду МУП-а са подацима из казнене евиденције да нису осуђивани. Доказ о психофизичкој
и здравственој способности доставља се пре
закључења уговора о раду, а проверу психофизичких способности врши Национална служба за
запошљавање. Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса, достављају се
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у разматрање. Одлука о избору
кандидата донеће се у законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ПЕШИЋ”

11080 Земун, Светотројчина 4

Педагошки асистент

на одређено време, до краја
школске 2020/21. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних члановима 139, 140
и 141 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18. - др. закони, 10/19 и 6/20), кандидат
треба да: 1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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 коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
треба да испуњава и посебне услове: стручна
спрема: средње образовање. Додатна знања/
испити/радно искуство: обука за педагошког
асистента (завршен прописан програм обуке за
рад са децом и ученицима ромске националне мањине); знање рада на рачунару. Доказ о
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије: http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc а потребну документацију,
заједно с одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Кандидати 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 стандардизованих поступака.
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази
који се траже конкурсом и оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и тех-

нолошког развоја Републике Србије; 2. оверену
фото копију дипломе о стеченом образовању;
3. оригинал или оверену фото копију уверења
МУП-а РС о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања - не старије од 6
месеци; 4. оригинал или оверену фото копију
уверења о држављанству - не старије од 6 месеци; 5. оригинал или оверену фото копију извода из матичне књиге рођених на прописаном
обрасцу са холограмом – не старије од 6 месеци, 6. уколико диплома није издата на српском
језику, потврду да зна српски језик, а за лица
која нису стекла образовање на српском језику –
доказ о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком директора школе. Решење о избору
кандидата по објављеном конкурсу донеће се
у складу са чл. 155 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/17, 27/18 - др. зак, 10/19 и 6/20).
Подаци који се прикупљају од кандидата биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом
о заштити података о личности („Сл. гласник
РС” бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом
траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, лично у секретаријату
школе или на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс”. Контакт особа: секретар школе,
тел. 011/3167-134.

Андрагошки асистент

на одређено време до краја
школске 2020/21. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних члановима 139, 140
и 141 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017.
27/18. - др. закони, 10/19 и 6/20) кандидат
треба да: 1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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 коме се
остварује образовно-васпитни рад. кандидат
треба да испуњава и посебне услове: атручна
спрема: средње образовање. Додатна знања/
испити/радно искуство: обука за андрагошког
асистента, знање рада на рачунару. Доказ о
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије: http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc а потребну документацију, заједно с одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати који су
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
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ве запошљавања применом стандардизованих
поступака. Неће се разматрати пријаве које
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису
приложени докази који се траже конкурсом и
оних кандидата који не испуњавају услове у
погледу врсте и степена стручне спреме. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
1. попуњен и одштампан пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2. оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; 3. оригинал или оверену
фото копију уверења МУП-а РС о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања - не старије од 6 месеци; 4. оригинал
или оверену фото копију уверења о држављанству - не старије од 6 месеци; 5. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених на прописаном обрасцу са холограмом
– не старије од 6 месеци, 6. уколико диплома
није издата на српском језику, потврду да зна
српски језик, а за лица која нису стекла образовање на српском језику – доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком
директора школе. Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу донеће се у складу
са чл. 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18 - др. зак, 10/19 и 6/20). Подаци
који се прикупљају од кандидата биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”
бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом
траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, лично у секретаријату школе или на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”. Контакт особа: секретар
школе, тел. 011/3167-134.

Стручни сарадник - дефектолог
- специјални педагог

на одређено време, до краја школске
2020/21. године, за 50% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних члановима 139, 140
и 141 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017.
27/18. - др. закони, 10/19 и 6/20) кандидат
треба да: 1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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 коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
треба да испуњава и посебне услове: стручна
спрема: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Образовање: дипломирани специјални педагог; професор, односно дипло-
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мирани дефектолог за друштвену самозаштиту и ресоцијализацију лица са поремећајима
у друштвеном понашању; мастер дефектолог,
који је на основним академским студијама завршио студијски програм Превенција и третман
поремећаја понашања; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Превенција и третман поремећаја понашања; мастер
дефектолог, који је на основним студијама
завршио студијски програм за сшецијалног едукатора; дипломирани дефектолог - мастер, који
је на основним студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора. Доказ о
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно
са одштамшаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије: http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc а потребну документацију,
заједно с одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Кандидати 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 стандардизованих поступака.
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази
који се траже конкурсом и оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2. оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
3. оригинал или оверену фото копију уверења
МУП-а Републике Србије о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања - не
старије од 6 месеци; 4. оригинал или оверену
фото копију уверења о држављанству - не старије од 6 месеци; 5. оригинал или оверену фото
копију извода из матичне књиге рођених на
прописаном обрасцу са холограмом – не старије
од 6 месеци, 6. уколико диплома није издата на
српском језику, потврду да зна српски језик, а
за лица која нису стекла образовање на српском језику – доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована одлуком директора школе.
Решење о избору кандидата по објављеном
конкурсу донеће се у складу са чл. 155 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др.
зак, 10/19 и 6/20). Подаци који се прикупљају
од кандидата биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о
личности („Сл. гласник РС” бр. 87/18). Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима
и доказима о испуњавању услова, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
лично у секретаријату школе или на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Контакт
особа: секретар школе, телефон 011/3167-134.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОШ „КРАЉ ПЕТАР II
КАРАЂОРЂЕВИЋ”
11000 Београд
Марулићева 8
тел. 011/7444-649

Наставник хемије

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана,
са 60% радног времена

Наставник биологије

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана,
са 20% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије),
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, члан 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број
88/2017, 27/2018. - др. закон, 10/2019 и 6/2020).
Поред општих услова прописаних чланом 24 став
1 Закона о раду („Сл. гласник РС” број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,
113/17 и 95/19) кандидати треба да испуњавају
и услове прописане чланом 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018. - др.
закон, 10/2019 и 6/2020) а то су: 1. одговарајуће
образовање, 2. психичка, физичка и здрваствена 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 држављансвтво Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености
услова под 1), 3), 4), и 5) су саставни део прјаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете. Уз
пријавни формулар кандидат доставља: биографију (CV), доказ о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе), уверење о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених, држављанство
(оверена копија или оригинал). Доказ о знању
српског језика достављају само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ о здравстевној способности
доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. У поступку
одлучивања о избору, Конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријаве на конкурс могу се доставити путем поште или донети лично на наведену
адресу школе, са назнаком „За конкурс за радно место _______ (навести радно место за које
се кандидат пријављује) „. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
број телефона 011/7444-649, радним даном од
08-14 часова.
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Наука и образовање

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРВА ОБРЕНОВАЧКА
ОСНОВНА ШКОЛА

11500 Обреновац
Милоша Обреновића 169
тел. 011/8720-049, 011/8721-289

Оглас објављен 10.02.2021. године, у публикацији „Послови” број 920, поништава се у
целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Војводе Степе 305

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање из области правних наука; 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; пoзнавање рада на
рачунару. Уз пријаву са биографским подацима
кандидати треба да приложе: фотокопију извода
из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој школској спреми,
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије - оригинале на увид. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу: САОБРАЋАЈНИ
ФАКУЛТЕТ, Служби за опште послове - пријава
на конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Студентски трг 12-16

Aсистент са докторатом за ужу
научну област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: доктор наука – рачунарске науке, доктор рачунарских наука. Ближи услови за избор
су утврђени чл. 85 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018
– др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и
чланом 91 Статута Математичког факултета.

ОШ „ЗАГА МАЛИВУК”

11210 Београд – Крњача
Грге Андријановића 18
тел. 011/2712-371
e-mail: oszmgoca@gmail.com

Наставник географије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
15% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и вапитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
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) и да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и вапитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
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) и да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: одштампан и читко попуњен
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја; оригинал или оверену копију
дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања (издато у МУП-у); уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ о познавању српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); кратку биографију. Доказ о испуњавању услова здравствене и
психофизичке способности - лекарско уверење
доставља се пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се
могу слати поштом на адресу школе са назнаком „За конкурс” или лично предати у затвореној коверти. Све додатне информације могу се
добити на тел. 011/2712-371 у периоду од 10 до
14 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

Доцент за ужу научну област
Рачунарство и информатика

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из области за коју се бира. Ближи услови
за избор су утврђени чл. 73 и 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2017 – др. закон и 73/2018) и чланом 91 Статута Математичког факултета.

на одређено време, до повратка одсутне
запослене преко 60 дана

на одређено време од 60 месеци

ОСТАЛО: приликом конкурисања потребно је
поднети молбу, биографију, оверену копију
дипломе, списак научних радова и сепарате
истих. Молбе са потребним документима могу се
доставити на горе наведену адресу или лично
предати у Секретаријат факултета, сваког радног дана од 10-15 часова, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

11000 Београд, Ресавска 61
тел. 011/361-2545

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо
образовање и то: на студијама другог степена
- мастер академске или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, све у складу са чл. 140
и 142 Закона о основама система образовања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи. Кандидат је дужан да достави: попуњен

и одштампан пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја,
биографију, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), уверење суда
да против кандидата није покренута истрага и
доказ о неосуђиваности кандидата за кривична
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
тј. извод из казнене евиденције, који прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима се прибавља пре закључења уговора
о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу
или као оверене фотокопије. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и преко телефона 011/3612545. Пријаве на оглас и потребну документацију, заједно са пријавним формуларом, слати
на наведену адресу школе или донети лично у
секретаријат школе, радним даном од 09.00 до
12.00 часова.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ОБРЕНОВАЦ”

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

Наставник математике
поновљен конкурс

Наставник српског језика

на одређено време, до повратка
запослене са породиљског осуства
УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове
за заснивање радног односа, у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 др. закони, 10/19 и 6/20): 1) одговарајуће високо
образовање предвиђено чланом 140 и 142 Закона: стечено на студијама другог степена (мастер академске студије - мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
а 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, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са 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 су држављани РС, 5) да знају
српски језик.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Докази о испуњености услова
по тачки 1), 3) -5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Пријава са биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми,
уверењем о држављанству, изводом из мати-
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чне књиге рођених и осталом пратећом документацијом слати на адресу школе. Фотокопије
докумената морају бити оверене, не старије од
6 месеци. Проверу психофизичке способности
за рад са ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Сва додатна обавештења кандидати могу
добити путем телефона на број 8723-240.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну
област Етнологија - антропологија
Ванредни професор за ужу научну
област Немачки језик
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Општа
филозофија
на одређено време од пет година
(предност имају кандидати чије
је тежиште истраживања немачка
филозофија 18. и 19. века)

Доцент за ужу научну област Општа
савремена историја
са 70% радног времена, на одређено
време од пет година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област општа
психологија
на одређено време од пет година
(предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања клиничка
психологија)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се
бира, способност за наставни рад. Поред општих
услова кандидати треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 76/05) и Стутута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографију
са неопходним подацима за писање извештаја,
дипломе, списак објављених радова и осталу пратећу документацију) доставити на наведену адресу
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Контакт телефон: 011/3206-104 (лице за
контакт Радмила Ђорђевић).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Хемија у медицини
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; природно-математички или хемијски факултет, општи и
посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању и Правилником о условима, начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника Медицинског
факултета Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Микробиологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Патолошка физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Нуклеарна медицина
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Инфективне болести
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Неурологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (дечја хирургија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Анатомија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Микробиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Патологија
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет; општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског
факултета Универзитета у Београду. Посебан
услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном
односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у
складу са Правилником о условима, начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника Медицинског
факултета Универзитета у Београду) подносе
се Писарници факултета, на наведену адресу
(тел. 36-36-320, 36-36-321) у року од 15 дана
од објављивања конкурса.

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-3

Услед техничке грешке у огласу објављеном
17.02.2021. године, у публикацији „Послови”, у
делу услови за треће радно место грешком је
објављена реч биохемија.

MУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

Наставник соло певања
УСЛОВИ: Услови у погледу образовања прописани су Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр.
18/2013, 2/17, 9/19 и 1/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и
уметничким школама у подручју рада културе,
уметности и јавног информисања („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“ бр. 16/15, 11/16, 2/17,
9/19 и 14/20): дипломирани музичар, усмерење
соло певач, дипломирани музичар - соло певач,
дипломирани музичар - концертни и оперски
певач, академски музичар соло певач, мастер
музички уметник - професионални статус - соло
певач. Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), кандидати за наставника соло
певања морају да испуњавају и услове из члана 139, чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20):
1. да имају одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18, 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; 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) члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући пред-
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мет, односно групу предмета. Кандидати треба
и: 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља кандидат који
буде изабран пре закључења уговора о раду);
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 да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад школи.
ОСТАЛО: Кандидати уз потписану пријаву
на конкурс достављају и следећа документа:
пријавни формулар у складу са чл. 154 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар, који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; биографију, са адресом
пребивалишта, контакт телефоном и адресом
електронске поште; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старији од 6 месеци); доказ о неосуђиваности
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 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 о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а, оригинал или оверену фотокопију,
не старије од шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља
кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве кандидата са потребном
документацијом доставити на адресу школе:
МШ „Јосиф Маринковић“, 11000 Београд, ул.
Крунска бр. 8, са назнаком „За конкурс“, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа конкурса у публикацији „Послови”. Након истека
рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Напомена: непотпуне, неблаговремене пријаве и
неоверене копије докумената неће се разматрати. По завршеном конкурсу достављена документација се не враћа кандидатима, већ остаје
у школској архиви. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе радним данима на телефон 011/323-6504.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗМАЈ”
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 25
тел. 011/2600-667
e-mail: tszmaj@mts.rs

Професор електротехнике
на одређено време
до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани (мастер) инжењер електротехнике (електронике, рачунарства, мехатронике); познавање
рада на рачунару, пожељно положен стручни
испит - лиценца, али није обавезно; без обзира
на радно искуство.

Професор основа грађевинарства
и снабдевања водом
са 10% радног времена
(односно 2 пута недељно),
на одређено време
до 18 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани (мастер) инжењер грађевинарства архитектуре, заштите на раду; познавање рада на рачунару; без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве на конкурс слати на адресу школе, и
путем телефона број: 011/2600-667.

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

Конкурс објављен 17.02.2021. године, у публикацији „Послови” поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
11000 Београд
Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Редовни професор
за ужу научну област
Електронско пословање
УСЛОВИ: услови за избор, прописани су законом
о високом образовању, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету; може бити изабрано лице који је претходне
степене студија завршило са просечном оценом
најмање осам (8), односно које има најмање три
године педагошког искуства на високошколској
установи, има научни назив доктора наука; има
научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима, са рецензијама; има и више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области објављених
у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат студија, патент оригинални
метод, и сл.), односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављен уџбеник или
монографију, практикум или збирку задатака за

ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима; има и већи број научних
радова који утичу на развој научне мисли у
ужој области објављених у међународним или
водећим домаћим часописима, са рецензијама,
већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним
скуповима, објављен уџбеник или монографију
или оригинално стручно остварење, остварене
резултате у развоју научно-наставног подмлатка
на факултету, учешће у завршним радовима на
специјалистичким и мастер академским студијама и способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву приложе:
диплому о завршеним претходним степенима
студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме
радове.

Ванредни професор
за ужу научну област
Моделирање пословних система
и пословно одлучивање
на одређено време од 5 година

Ванредни професор
за ужу научну област
Менаџмент јавног сектора

на одређено време од 5 година,
са 10% радног времена
УСЛОВИ: може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном
оценом најмање осам (8), односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука; има научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама; има и више научних
радова од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или
водећим домаћим часописима са рецензијама,
оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум
или збирку задатака за ужу научну област за коју
се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима и способност за наставни рад, Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву приложе: диплому
о завршеним претходним степенима студија са
просечном оценом и стеченом научном називу
доктора наука из одговарајуће научне области,
биографију, списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област
Организација пословних система
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: може бити изабрано лице који је претходне степене студија завршило са просечном
оценом најмање осам (8), односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора
наука; и има научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама и способност за наставни
рад. Заинтересовани кандидати дужни су да уз
пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом
и стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.
ОСТАЛО: напомена: сви прилози се достављају
и у електронској форми на CD-у. Конкурс остаје
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ МАТИЋ”

11000 Београд, Браће Јерковић 5

Дефектолог - наставник
разредне наставе са одељенским
старешинством

у посебним условима, на одређено
време ради замене запослене која је на
боловању/одсуству дуже од 60 дана
УСЛОВИ: општи услови за све кандидате: 1) да
имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани у
смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020)); 4) да имају
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова под
1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а
о испуњености услова под 2) пре закључења уговора о раду. Посебни услови: дефектолог- лице
које је стекло одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, из научне
области према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
васпитача у основој школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020) одговарајућег усмерења за специјалну едукацију и
рехабилитацију особа са моторичким поремећајима и вишеструком ометеношћу (соматопед).
ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс поднесу: 1) попуњени и потписан „Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања” (доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја); 2) пословну биографију
- потписану; 3) потврду о радном искуству – оригинал; 4) диплому о стеченој стручној спреми или
уверење о стеченом образовању, ако диплома
није уручена (оригинал или оверена копија која
није старија од шест месеци од дана објаве конкурса); 5) уверење о неосуђиваности (потврда
из МУП-а, оригинал или оверена копија која није
старија од шест месеци од дана објаве конкурса);
6) уверење о држављанству (оригинал или оверена копија која није старија од шест месеци од
дана објаве конкурса); 7) извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија која није
старија од шест месеци од дана објаве конкурса). Упутство за подносиоце пријаве на конкурс:
пријаве се достављају секретаријату ОШ „Миодраг Матић” у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, лично или поштом, на адресу Браће Јерковић број 5, у затвореној коверти, са назнаком
„За конкурсну комисију – дефектолог - наставник
разредне наставе „. Неблаговремене, неуредне и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Посао се не чека, посао се тражи
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Доцент за ужу научну област
Медијске студије, новинарство и
медијско право

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд
Јове Илића 165

на одређено време
од 5 година

Редовни професор
за ужу научну област
Међународне студије
Редовни професор
за ужу научну област
Европске студије
УСЛОВИ: кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме односно докторат наука из
уже научне области за коју се бирају, као и да
испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18. - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20. - др.
закон и 11/21 - аутентично тумачење), Статутом
Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање редовног професора
и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр.
192. од 01.07.2016. г., 195 од 22.09.2016. г., бр.
197. од 20.03.2017. г., бр. 199. од 16.10.2017. и
бр. 203. од 21.05.2018. године). Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним испитима свих нивоа
студија, очитана/копија личне карте кандидата,
списак научних и стручних радова, објављене
радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета
политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат доставља и
својеручно потписану изјаву о изворности која је
у електронском облику доступна на линку www.
fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремено достављене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука
из уже научне области за коју се бирају, као
и да испуњавају услове предвиђене Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС”, 88/17,
27/18 - др. Закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закон
и 11/21 - аутентично тумачење), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких
наука за избор у звање доцента и Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Унивезитета у Београду” бр. 192 од
01.07.2016. године, 195 од 22.09.2016. год, бр
197 од 20.03.2017. год, бр 199 од 16.10.2017.
год. и бр. 203. Од 21.05.2018. године). Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова
(биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне
карте кандидата, списак научних и стручних
радова, објављене радове и друге доказе у
складу са напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета политичких наука,
Београд, Јове Илића 165 у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
са доказима кандидат доставља и својеручно
потписану изјаву о изворности која је у електронском облику доступна на линку www.fpn.
bg.ac.rs/5010. Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве и који испуњавају услове конкурса организоваће се приступно предавање у складу са Одлуком о извођењу
приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр.
195 од 22.09.2016. године са изменама и допунама). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ”

Ванредни професор
за ужу научну област
Међународно-правну област
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме односно докторат наука из
уже научне области за коју се бирају, као и да
испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18. - др. закон, 73/18, 67/19. 6/20. - др.
закон и 11/21 - аутентично тумачење), Статутом
Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање ванредног професора и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 192/16 са изменама и допунама). Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова
(биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним испитима
свих нивоа студија, очитана/копија личне карте
кандидата, списак научних и стручних радова,
објављене радове и друге доказе у складу са
напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове
Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат
доставља и својеручно потписану изјаву о изворности која је у електронском облику доступна
на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидатима
који поднесу благовремене и потпуне пријаве и
који испуњавају услове конкурса организоваће
се приступно предавање у складу са Одлуком о
извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („ Гласник Универзитета у Београду” бр. 195 од 22.09.2016. године, са изменама и допунама). Неблаговремено достављене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 153б

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Пријаве слати на e-mail: kuca.maste@yahoo.com.

Пословни центри НСЗ

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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БОР
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„РАНКО КРИВИЋ”
19250 Мајданпек
Пролетерска 49

Оглас објављен 17.02.2021. године, у публикацији „Послови”, поништава се за радна места:
1) 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
2) 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
3) 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
4) 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
5) 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

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Ванредни професор за ужу научну
област Индустријски менаџмент
на одређено време,
изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као и
Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника на Техничком факултету
у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука из научне области
инжењерског менаџмента. Остали услови
утврђени су одредбом члана 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017)
и члана 106, 113 и 114 Статута Техничког факултета у Бору као и Правилника о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских
наставника на Универзитету у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Хемија, хемијска технологија
и хемијско инжењерство
на одређено време,
изборни период од 1 године

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Ч АЧ А К
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

Наставник у звању доцент за ужу
научну област Пољопривредна
механизација
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
агрономских наука, доктор биотехничких наука, доктор пољопривредних наука, доктор наука-биотехничке науке. Остали услови за избор у
звање доцента утврђени су чланом 74 ст. 6 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” број
88/2017, 27/2018, 73/2018), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и
Статутом Агрономског факултета у Чачку. Напомена: кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72
став 4 Закона о високом образовању и дужан је
да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући
доказ надлежног органа (МУП-а) о неосуђиваности. Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов, неће се
узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи
име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о
образовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву обавезно доставити прилоге: биографију, списак радова, оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о
неосуђиваности и друго. Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивања
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs –
прописи-универзитетски прописи-документи и
акта у области образовања и наставе), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да
релевантна документа, која прилаже ради оцене
испуњености општих услова, као и обавезних и
изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику (на компакт диску CD-у), на начин утврђен
овим упутством. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Рок за пријаве је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звању асистент за ужу
научну област Примењена хемија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани хемичар, дипломирани физикохемичар, дипломирани биохемичар,

дипломирани инжењер технологије, мастер
хемичар, мастер физикохемичар, мастер биохемичар, мастер инжењер технологије, магистар
хемијских наука, магистар физичко-хемијских
наука. Остали услови за избор у звање асистента
утврђени су одредбама члана 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020), као и одредбама члана 100 статута Агрономског факултета у
Чачку (1880/2 од 20.09.2018. године). Напомена:
кандидат мора да испуњава општи предуслов у
погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став
4 Закона о високом образовању и дужан је да уз
пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ
надлежног органа (МУП-а) о неосуђиваности.
Пријаве кандидата који не доставе наведени
доказ или не испуњавају овај услов, неће се
узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи
име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о
образовању, податке о радном искуству и друго.
Уз пријаву обавезно доставити прилоге: биографију, списак радова, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о
неосуђиваности и друго. Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивања
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs –
прописи-универзитетски прописи-документи и
акта у области образовања и наставе), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да
релевантна документа, која прилаже ради оцене
испуњености општих услова, као и обавезних и
изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику (на компакт диску CD-у), на начин утврђен
овим упутством. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаве је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОЈЕ ДЕТИЊСТВО”
32000 Чачак, Немањина бб

Секретар
УСЛОВИ: са задатком да обавља послове јавних набавки. 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: високо на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 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 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. Кандидат који буде
изабран дужан је да у року од две године од
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дана заснивања радног односа положи испит за
лиценцу за секретара. Кандидат који има положен стручни испит за секретара, правосудни или
стучни испит за запослене у органима државне
управе или државни стручни испит, сматра се
да има лиценцу за секретара. Кандидат који
не поседује сертификат за службеника за јавне
набавке, дужан је да у законском року положи
испита за службеника за јавне набавке, у складу
са прописима који уређују ту област. 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 лиценце за секретара, уверења о положеном стручном испиту за секретара, правосудном
или стручном испиту за запослене у органима
државне управе или државном стручном испиту (уколико кандидат то поседује), оригинал или
оверену фотокопију сертификата о положеном
испиту за службеника за јавне набавке (уколико
поседује) и доказ о знању српског језика, издат
од одговарајуће установе, подноси кандидат
који образовање није стекао на српском језику.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве са потребном документацијом се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, на горенаведену адресу,
са назнаком „Пријава на конкурс - не отварати”
уз обавезну назнаку за које радно место се конкурише.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ”
32308 Прањани

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, број 88/17 и 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020): да има одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван 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 није
правноснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад; да има
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дозволу за рад (лиценцу), наставника, педагога
или психолога; да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има обуку и положен испит - лиценцу за
директора школе (кандидат који ту лиценцу не
поседује може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора школе положи у року од
две године од дана ступања на дужност).
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту дозволи за рад; уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; потврду о радном искуству
у установи на пословима образовања и васпитања; уверење из казнене евиденције МУП-а о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци); уверење из надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница
или донето решење о одређивању притвора (не
старије од 6 месеци); уверење привредног суда
да кандидат није осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности; доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора
установе); оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора (уколико кандидат
поседује такав документ, а ако не дужан је да
положи испит за директора у року од две године од дана ступања на дужност) и биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Кандидат попуњава пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете науке
и технолошког развоја и доставља га одштампаног уз осталу документацију. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу школе (ОШ „Иво Андрић”,
бб, 32308 Прањани), лично или поштом, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе на телефон 032/841-521.

ЈАГОДИНА
ГИМНАЗИЈА

35230 Ћуприја, Карађорђева 57

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом 122,
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)
као и чланом 2 и 7 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/2015).
Директор школе може да буде лице: које има
одговарајуће високо образовање за наставника гимназије, за педагога и психолога, стечено:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће

научне односно стручне области или области
педагошких наука, на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1
подтачка 2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета,
које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, које није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела 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, које има
држављанство Републике Србије, које зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад, које има дозволу за рад наставника или
стручног сарадника – педагога и психолога, које
има обуку и положен испит за директора установе; изабрани директор који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од
2 године од дана ступања на дужност, директору који не положи испит за директора у року од
две године од дана ступања на дужност престаје
дужност директора; које има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, које није правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат доставља: одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, оригинал или оверену копију лекарског уверења надлежне здравствене установе да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима - не старију од шест месеци; уверење
надлежне полицијске управе МУП-а РС да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање
(уверење треба да буде издато након расписивања конкурса); оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије
(не старију од шест месеци); доказ да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља кандидат који
одговарајуће високо образовање није стекао
на српском језику); оверену копију дозволе за
рад - лиценце наставника и стручног сарадника - педагога и психолога; оригинал или оверену копију доказа да има обуку и положен испит
за директора установе (пријава уз коју није
достављен овај доказ неће се сматрати непотпуном); потврду о дужини рада (најмање осам
година) у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење надлежног привредног суда
да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење треба да буде издато након расписивања
конкурса); уверење надлежног основног суда да
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против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
– за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање 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 (уверење треба да буде
издато након расписивања конкурса), оригинал
или оверену копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег
вредновања (овај доказ доставља кандидат који
је претходно обављао дужност директора установе ако је надзор вршен, односно ако стручно-педагошки надзор није вршен изјаву да није
вршен), оригинал или оверену копију доказа о
резултату стручно-падагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника)
уколико га кандидат има; доказ (оригинал или
оверена копија) о стеченом звању према прописима из области образовања (пријава уз коју
није достављен овај доказ неће се сматрати
непотпуном); извод из матичне књиге рођених
(на обрасцу са трајном важношћу, оригинал или
оверена копија); биографију са прегледом стручног усавршавања, кретања у служби. Министар
просвете, науке и технолошког развоја у року од
30 дана од дана пријема документације из члана
123 став 17 Закона о основама система образовања и васпитања, врши избор директора установе и доноси решење о његовом именовању,
о чему ће Гимназија обавестити лица која су се
пријавила на конкурс. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Достављена документација
не враћа се кандидату. Пријава на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом, предаје се лично у секретаријату школе од 08.00 до 14.00 часова или шаље препорученом пошиљком на горенаведену адресу, са
назнаком „За комисију за избор директора”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на број телефона 035/8470-622
радним даном од 08.00 до 14.00 часова.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
35207 Поточац
тел. 035/8522-804

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и
6/2020) и Правилником о ближим условима за
избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/15) и то: да
поседује одговарајуће високо образовање из
члана 140 став 1 тачке 1) и 2) и став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
2. студије другог степена из научне, односно
стручне области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисцилинарне, 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 уређиваБесплатна публикација о запошљавању

ли високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 3) лице из става 1 тачка 1) подтачка 2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне области, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета (да испуњава услове за наставника ове школе, педагога или психолога); да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника (лиценцу или стручни испит); да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; да је кандидат прошао обуку и положио испит за директора установе; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђеначланом 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања и
чл. 7 Правилника о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања, и
да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Правилником
о ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања, прописано је да кандидат за директора не може да буде лице које
је правоснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да предност за избор
директора има кандидат који је стекао нека од
звања према прописима из образовања; да кандидат за директора не може да оствари предност
приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђеном оптужницом 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 родоскрвнуће, за кривично
дело примања или давања 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. Правилником је такође прописано да предност за избор директора има кандидат
који је стекао неко од звања према прописима
из области образовања (кандидат који је стекао нека од звања у процесу напредовања у
току рада може да приложи и доказ о томе, овај
доказ није обавезан). Изузетно, ако се на конкурс за директора основне школе не пријави ни
један кандидат са одговарајућим образовањем,
за директора основне школе може се изабрати
и лице које има високо образовање за наставника те врсте школе на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем и има најмање десет година рада у
установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Комисија за избор директора цениће и
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује, као и доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора установе. Уз
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са званичног сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидат треба да
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију
потврде о радном искуству у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања (не старију од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или

оверену фотокопију); уверење из Полицијске
управе 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 (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); уверење привредног
суда да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 30 дана);
уверење основног суда да против кандидата у
току избора није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
– за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривично дело примања мита или давања мита и
друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал или оверена
фотокопија издата након објављивања конкурса), доказ о знању српског језика достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико је
надзор вршен, а уколико се на конкурс пријави кандидат који је претходно обављао дужност директора установе, дужан је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал
или оверену фотокопију извештаја); биграфију
са кратким прегледом кретања у служби, друге
доказе о својим стручним и организационим способностима (није обавезно); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима. Кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност.
Директора школе именује министар на период
од четири године. Поступак за избор директора
спроводи Комисија за избор директора, именована од стране Школског одбора. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс,
са потребном документацијом, подносе се школи поштом, препорученом пошиљком, у затвореној коверти, на адресу: Основна школа „Вук
Караџић” 35207 Поточац, са назнаком „Конкурс
за директора школе” или се предају лично код
секретара школе, радним даном од 10 до 14
часова. Ближе информације о конкурсу се могу
добити код секретара школе и преко телефона
број 035/8522-804.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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КИКИНДА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/853-034

Наставник практичне наставе у
подручју рада машинство и обрада
метала

на мађарском језику, 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. августа 2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
у складу са чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1) психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 2) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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;
3) држављанство Републике Србије; 4) познавање
српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик). Додатни
услови: одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 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. Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада машинство
и обрада метала („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 - испр. и
9/2019) прописани су степен и врста образовања
за радно место наставник практичне наставе у
подручју рада машинство и обрада метала.
ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова (не старији од 6 месеци од дана пријаве): пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал/оверена копија дипломе, фотокопија о положеном стручном испиту,
односно лиценци (ако је кандидат поседује),
оригинал/оверена копија уверења о држављанству, оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности, доказ о познавању језика на коме се
изводи образовно васпитни рад. Доказ представља јавна исправа да је кандидат стекао средње,
више или високо образовање на језику на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски и
мађарски језик) или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу Катарина Ивушић, 024/853-034, 067/7026649. Пријаве, у затвореној коверти, се могу
поднети лично или поштом са повратницом, на
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горенаведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи
Конкурсна комисија коју ће директор именовати
посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
код надлежне службе за запошљавање. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

38218 Лепосавић, Војске Југославије бб
тел. 028/84-260

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или специјалистичке струковне студије) на којима је лице оспособљено за рад са децом јасленог узраста, више образовање или средње образовање медицинска сестра васпитач. Кандидати
попуњавају пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Језик на коме се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за
заснивање радног односа, предвиђених у члану
24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају
и услове прописане чл. 139 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и
5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар кандидат треба
да достави: доказ о стручној спреми оригинал/
оверену копију дипломе, потписану биографију
кандидата, оригинал/оверену копија уверења
о држављанству, 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 за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; потврду о радном искуству у струци.
Уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценца)
послодавац ће одредити рок за полагање испита за лиценцу. 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. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса достављају се установи заједно
са одштампаним пријавним формуларом лично
или преко поште на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за научну област Хемија ужа
научна област Неорганска хемија
у Институту за хемију Факултета, на
одређено време, на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области
хемијских наука. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”
88/17, 27/18 – други закон, 73/18, 67/19 и 6/20
– други закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у
Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о
условима за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и
посебне услове прописане законом и наведеним
општим актима.
ОСТАЛО: уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених
радова, односно радова за који поседују потврду
да су прихваћени за објављивање до момента
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи. Сходно Упутству за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање Универзитета у
Крагујевцу кандидат је обавезан да, све документе којима се доказују његови биографски
подаци, као и обавезни и изборни елементи за
избор у звање наставника предвиђени за одговарајуће научно поље, достави у електронском
облику, на тај начин што ће релевантна документа скенирати, у PDF формату, похранити у
засебне фолдере и снимити (нарезати) на компакт диск, који се доставља уз пријаву на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Доцент за научну област Хемија ужа
научна област Биохемија
у Институту за хемију Факултета, на
одређено време, на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области
хемијских наука. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”
88/17, 27/18 – други закон, 73/18, 67/19 и 6/20
– други закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у
Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о
условима за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и
посебне услове прописане законом и наведеним
општим актима.
ОСТАЛО: уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, овере-
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ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених
радова, односно радова за који поседују потврду
да су прихваћени за објављивање до момента
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи. Сходно Упутству за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање Универзитета у
Крагујевцу кандидат је обавезан да, све документе којима се доказују његови биографски
подаци, као и обавезни и изборни елементи за
избор у звање наставника предвиђени за одговарајуће научно поље, достави у електронском
облику, на тај начин што ће релевантна документа скенирати, у PDF формату, похранити у
засебне фолдере и снимити (нарезати) на компакт диск, који се доставља уз пријаву на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
34300 Аранђеловац, Хан Пијеска бб
тел. 034/726-652

Чистачица
УСЛОВИ: завршено основно образовање, први
степен стручне спреме; психичка, физичка и
здравствена способност способност за рад са
децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање
српског језика (образовање стечено на српском
језику или положен испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе).
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС и уз одштампани
формулар за пријаву на конкурс, треба да достави следеће исправе: оверен препис или фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању, уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), оригинал или оверену фотокопију,
извод из МК рођених (са холограмом), оригинал
или оверена фотокопија, уверење МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
напред наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање (не старије од
шест месеци), оригинал или оверену фотокопија,
доказ о знању српског језика - положен испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (овај доказ доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику), кратку биографиуа и податке о
радном искуству. Уверење о здравственом стању
изабрани кандидат предаје пре закључења уговора о раду. Сматраће се непотпуном пријава уз коју
су приложени преписи и копије исправа који нису
оверени код надлежног органа.
ОСТАЛО: Рок за достављање пријава са доказима
о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, лично или
препорученом пошиљком на напред наведену
Бесплатна публикација о запошљавању

адресу школе са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања, о чему ће
кандидати бити обавештени путем телефона на
бројеве које су навели. Решење о избору кандидата донеће Конкурсна комисија након добијања
резултата психолошке процене кандидата, у року
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. О терминима за разговор кандидати
ће бити обавештени путем телефона на бројеве
које су навели. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о
заштити података о личности. Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Пријављени кандидати ће добити
писано обавештење о избору кандидата. Пријаве
на конкурс и достављена документација неће се
враћати кандидатима. Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором секретара школе, прегледа сву конкурсну
документацију, у складу са законом.

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

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Офталмологија
на неодређено време или одређено
време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године), односно стечен назив доктора наука по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за
научну област Медицинске науке,
ужа научна област Патолошка
физиологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године), односно стечен назив доктора наука по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за
научну област Медицинске науке,
ужа научна област Патолошка
физиологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године), односно стечен назив доктора наука по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године.

Наставник у звању доцента за
научну област Медицинске науке,
ужа научна област Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године), односно стечен назив доктора наука по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању доцента
за научну област Медицинске
науке, ужа научна област
Дерматовенерологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године), односно стечен назив доктора наука по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању доцента за
научну област Економске науке,
ужа научна област Статистика и
информатика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама трећег степена из научне области економских
наука (докторске академске студије по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године), односно стечен назив
доктора наука из области економских наука (по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године). Општи предуслов:
кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом
72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних органа
да нису осуђивани за кривична дела утврђена
наведеним прописима. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс потребно је
доставити и: биографију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења којима се
потврђује стручна спрема, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци, уверење суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута
оптужница, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за
кандидате који су у радном односу на Факултету
медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
наставника на Универзитету у Крагујевцу које
је саставни део Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Крагујевцу, (https: //
www.kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_
izbora_u_zvanje_nastavnika.pdf) утврђена је обавеза кандидата да релевантна документа која
прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 11 Правилника о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у
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Крагујевцу достави и у електронској форми (на
компакт диску – CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања.

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

Сарадник у звању асистента са
докторатом за научну област
Медицинске науке, ужа научна
област Гинекологија и акушерство
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен назив доктора медицинских наука, способност за наставни рад; завршена одговарајућа здравствена
специјализација. Општи предуслов: кандидати
морају да испуњавају општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдама надлежних органа да нису осуђивани
за кривична дела утврђена наведеним прописима. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018), Статутом
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити:
биографију, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује
стручна спрема, уверење полицијске управе
да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци, уверење суда да против кандидата није
покренута истрага и да није подигнута оптужница, списак стручних и научних публикација и
по један примерак тих публикација у складу са
упутством које се налази на страници Факултета http: //www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса, сви кандидати су
у обавези да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање доцент, за научну
област Машинско инжењерство,
за ужу научну област Производно
машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – научни
назив доктора наука из научне области за коју
се наставник бира. Општи предуслов: кандидат
мора да испуњава општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4
Закона о високом образовању. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу,
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Правилника о критеријумима за избор наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ужим
научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс
потребно је доставити: диплому или уверење
о стеченом докторату из одговарајуће научне
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области и диплому или уверење о претходно
завршеним степенима студија у оригиналу или
овереној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту; биографију; доказ о
педагошком искуству са навођењем послова које
је кандидат обављао ако кандидат има педагошког искуства; оцену педагошког рада ако кандидат има педагошког искуства; списак стручних
и научних радова, као и саме радове; уверење
надлежног органа да кандидат није осуђиван за
кривична дела, у оригиналу или овереној копији;
друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
Сву документацију са доказима о испуњености
услова конкурса, сви кандидати су обавезни
да доставе и у електронској форми на компакт
диску – CD-у у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање (доступно на:
http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу:
Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац,
Сестре Јањић бр. 6, са назнаком радног места,
научне области и уже научне области за коју
се конкурише. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и
на интернет страници Факултета инжењерских
наука Универзитета у Крагујевцу и Универзитета
у Крагујевцу.

К РА Љ Е В О
УМЕТНИЧКА ШКОЛА

36000 Краљево, Цара Лазара 38
тел. 036/326-700

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образовање за наставника у средњој стручној школи у
подручју рада култура, уметност и јавно информисање и образовним профилима ликовни техничар, техничар дизајна графике и техничар
дизајна ентеријера и индустријских производа,
односно педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице
мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
да против њега није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре доношења оптужног предлога за
наведена кривична дела, непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са

законом; да није осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик, као језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; дозволу за рад за наставника, педагога или психолога, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: кандидат уз пријавни формулар са
званичног сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, одштампан и попуњен,
треба да приложи доказе да испуњава наведене
услове и то: оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; доказ о поседовању
дозволе за рад – оверену копију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;
доказ о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања – потврду (у оригиналу или оверену фотокопију) о годинама рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
од најмање 8 година; уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак и да није покренута истрага, уверење издато од надлежне полицијске управе о
казненој евиденцији за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона и уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности – сва 3 уверења издата након
расписивања конкурса; уверење о држављанству Републике Србије (у оригиналу или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену фотокопију); доказ / уверење да кандидат
има обуку и положен испит за директора школе
(у оригиналу или оверену фотокопију). Пријава
која не буде садржала доказ / уверење о савладаној обуци и положеном испиту за директора
неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези да у законском
року положи испит за директора школе; доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик (само кандидат
који образовање није стекао на српском језику); кандидат доставља потврду одговарајуће
високошколске установе да је положио испит из
српског језика - у оригиналу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује (оверена копија),
у супротном је потребно доставити потврду
надлежне Школске управе да није вршен стручно-педагошки надзор кандидата; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања за кандидата
који је претходно обављао дужност директора
школе (оверена копија), у супротном је потребно
доставити потврду надлежне Школске управе да
у периоду његовог мандата није вршен стручно
педагошки надзор школе; биографију, са контакт
телефоном и адресом електронске поште, са
кратким прегледом кретања у служби и стручном
усавршавању; предлог програма рада директора
школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду,
односно решења о премештају на радно место
директора. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене пријаве биће одбачене, осим уколико је кандидат из оправданог
разлога пропустио рок за подношење пријаве,
што ће се утврдити након подношења затева кандидата Школском одбору за повраћај у
пређашње стање. Евентуалне непотпуне пријаве морају бити уредно допуњене у року од 8
дана од дана достављања писаног обавештења
да је документација непотпуна. Ако у датом року
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документација не буде допуњена, биће одбачена
као неуредна. Пријавни формулар, са пратећом
документацијом, доставити у затвореној коверти,
лично или на горенавдену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс за избор директора школе”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на телефон 036/326-700.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРКО ТОМИЋ”

37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 122
став 25 и 6, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања као и
услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања и то: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено 1)
на студијама другог степена - мастер академске
студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника
основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника,
васпитача и стручног сарадника, поседовање
лиценце за директора установе (кандидат који
ту лиценцу не поседује може бити изабран али
ће бити дужан да испит за директора установе
положи у року од две године од дана ступања
на дужност), поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике
Србије, знање српског језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, 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, најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, за директора школе
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог
закона, то јест високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
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студије) или на студијама у трајању од три
године, или више образовање, за наставника
основне школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе следеће доказе о испуњености
услова: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверен препис
или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
оверен препис или оверену фотокопију лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује), оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс), оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених, доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику), уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела и дискриминаторно
понашање из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (не
старије од 2 месеца од дана достављања пријаве
на конкурс), уверење привредног суда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 2 месеца од дана достављања
пријаве на конкурс), уверење надлежних судова да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога (не старије од 2 месеца од дана
достављања пријаве на конкурс), потврду о
радном искуству у области образовања и васпитања (оригинал), извештај просветног саветника о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (оверена фотокопија). Уколико
кандидат не поседује овај извештај, доставља
потврду просветног саветника да није извршен
стручно-педагошки надзор над његовим радом,
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
достављају само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе (оверена фотокопија), преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно), доказе
о својим стручним и организационим способностима (необавезно), попуњен формулар за
пријаву на конкурс са странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Лекарско уверење доставља кандидат који је предложен за избор директора од стране Школског
одбора. Пријаве са потребном документацијом о
испуњености предвиђених услова слати препорученом поштом или предати лично на адресу:
ОШ „Мирко Томић” Обреж, Мирка Томића бр.
12, 37266 Обреж, са назнаком „Конкурс за избор
директора школе”. На полеђини коверте обавезно написати име, презиме, адресу и број телефона. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Документација се неће враћати кандидатима.О
резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у законском року. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе
и преко телефона 037/790-120.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ”

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3
тел. 037/446-890

Оглас објављен 10.02.2021. године у публикацији „Послови”, поништава се за радно место

наставник физике за 50% радног време на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана. У осталом делу оглас остаје
непромењен.

ЛЕСКОВАЦ
ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ

16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

Професор физике

на одређено време, до повратка
запосленог са функције директора
школе
УСЛОВИ: ВСС, високо образовање. Кандидати
морају да испуњавају прописане услове, предвиђене Законом о раду, Законом о основама
система образовања и васпитања и то: да имају
одговарајуће образовање (високо образовање)
у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији, да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да имају држављанство Републике
Србије; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да знају српски језик на којем се
остварује образовно-вапитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику. Конкурс траје 8 дана од дана јавног оглашавања, а кандидати уз пријавни формулар који
се преузима и попуњава на званичној интернет страници Министарства и доставља школи,
достављају и следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом
образовања; уверење о држављанству (оверена
фотокопија - не старија од 6 месеци); уверење
о неосуђиваности за наведена кривична дела из
казнене евиденције надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија). Напомена:
лекарско уверење је потребно када решење о
избору постане коначно, пре закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу, Гимназија
у Лебану, 16230 Лебане, улица Цара Душана 78,
са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
16232 Бошњаце, Радоје Домановић
тел. 016/855-006

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе може да
буде лице које испуњава услове прописане чл.
122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017) и услове из Правилника
о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 108/2015) и то: 1. одговарајуће образовање за
наставника основне школе, педагога и психолога
из члана 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),
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односно високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (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 су завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање, до 10. септембра 2005. године; 2.
дозвола за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника (лиценца / стручни испит); 3. обука и
положен испит за директора установе (кандидат
који нема положен испит за директора може бити
изабран, али ће бити дужан да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност); 4.
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања из члана 140 став 1 и 2
Закона; 5. 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;
6. да није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности;
7. да није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора
за кривично дело; 8. држављанство Републике
Србије; 9. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 10. да зна
српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона, за директора
може бити изабрано лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника основне школе, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе (кандидат који нема
положен испит за директора може бити изабран,
али ће бити дужан је да га положи у у року од
две године од дана ступања на дужност) и најмање десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у у року од две године од дана ступања
н дужност. Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, Комисија цени и доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора у раду
кандидата - извештај просветног саветника и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора
установе).
ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави следеће доказе: диплому о
стеченом одговарајућем образовању; извод из
матичне књиге рођених (на новом обрасцу);
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци); доказ о знању српског
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); доказ о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту
за наставника, васпитача и стручног сарадника;
доказ о положеном испиту за директора устано-
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ве (ако је кандидат поседује); уверење издато од
стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба о
спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); уверење надлежног Привредног суда да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности (не старије од 6 месеци); лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци); потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора
установе), односно доказ - потврда да за време обављања дужности директора није вршен
стручно-педагошки надзор установе и оцена
спољашњег вредновања; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) односно доказ
- потврда да није вршен стручно-педагошки надзор у раду кандидата уколико истог није било;
попуњен пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја (за
кандидате који нису у радном односу у школи,
која врши избор директора); оквирни план рада
за време мандата; преглед кретања у служби са
биографским подацима. Сви докази уз пријаву
се достављају у оригиналу или овереној копији.
Фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање
(благовременом пријавом сматраће се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом,
а потпуном пријавом сматраће се пријава која
у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове назначене у конкурсу). Фотокопије документа које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у
разматрање. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату: име, презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт
телефон, адреса електронске поште ако је кандидат поседује. Пријава са потребном документацијом подноси се у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за директора школе”. Пријаве
се достављају на адресу Основна школа „Радоје
Домановић” у Бошњацу, 16232 Бошњаце, улица
Бошњаце бб. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у
облику препоручене пошиљке. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе на телефон број 016/855-006.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135
e-mail: osstanimirveljkovic@mts.rs

Наставник предметне наставе наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 5% радног времена

Наставник предметне наставе наставник енглеског језика

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 95% радног времена

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чланом 139 и 140, Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи, односно стечено високо образовање; 1.1.
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета:
б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 1.2. 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 1.1. подтачка б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Обавезно образовање лица из члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања 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 је
обавезан да ово образовање 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 који је у току
студија полозио испите из педагогије и психологије или је полозио стучни испит, односно
испит за лиценцу, има образовање из ове тачке.
Кандидат треба да испуњава и следеће услове:
2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. поседовање дрзављанства Републике Србије;
5. познавање српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: докази које кандидати треба да доставе уз пријаву на конкурс: 1. попуњем пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (htp://
www.mpn.gov.rs); 2. оверен препис или оверену фотокопију дипломе; 3. оригинал/оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци); 4. оригинал / оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
5. оригинал / оверену фотокопију уверења о
неосуђиваности (уверење надлезне Полицијске
управе не старије од шест месеци); 6. доказ о
познавању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (овај се доказ не прилаже уколико је кандидат стекао образовање
на српском језику, а уколико га није стекао на
српском језику дужан је да приложи доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; диплома/уверење издато на српском језику која се
прилаже као доказ да је стекао образовање на
српском језику сматра се доказом о познавању
српског језика); 7. кратку биографију / CV; 8.
доказ о поседовању образовања из педагошких,
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психолошких и методичких дисциплина (потврда
високошколске установе о положеним испитима,
уверење о положеном стручном испиту/испиту
за лиценцу) доставља се уколико га кандидат
поседује. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у радни однос
спроводи Конкурсна комисија и доноси решење
о избору кандидата. Кандидати чије су пријаве
благовремене и потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, а који су ушли у ужи
избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на контакт
телефоне које су навели у пријавама. Разговор
са кандидатима ће обавити Конкурсна комисија
у просторијама ОШ „Станимир Вељковић Зеле”
у Бојнику, с тим што ће кандидати о датуму и
времену бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази, у
оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у огласној публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Уз пријаву
обавезно навести контакт телефон. Биографију
са пријавним формуларом и приложеним доказима слати на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс” или предати непосредно у канцеларији секретара школе. Лице задужено за давање
обавештења о јавном конкурсу је секретар школе, телефон 016/821-135.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

16221 Велика Грабовница
тел. 016/3481-602

Спремачица

са 70% радног времена, на одређено
време, место рада Добротин
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, односно завршена основна школа у складу са Правилником
о организацији и систематизацији послова у
ОШ „Вук Караџић”; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1
тачка 3 ЗОСОВ-а, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити:
попуњени пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверена фотокопија сведочанства којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству; уверење о неосуђиваности; кратка биографија. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопија која је оверена код
јавног бележника. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на контакт адресе које су навели у
својим пријавама. Разговор са кандидатима ће
Бесплатна публикација о запошљавању

се обавити у просторијама ОШ „Вук Караџић” у
Великој Грабовници, с тим што ће кандидати о
датуму и времену бити обавештени на бројеве
контакт телефона које су навели у својим пријавама. Напомена: неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази, у
оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника биће одбачене. Овај оглас објављује
се у периодичном израду огласа Националне
службе за запошљавање. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве са доказим о испуњености услова слати
на адресу школе.

ЛОЗНИЦ А
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

цу; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству РС (не старију од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе, као и
доказ да се не води истражни поступак и да
није подигнута оптужница, надлежног суда (не
старије од 6 месеци). Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса се достављају
лично или на адресу школе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. За сва
обавештења контактирати секретара школе на
телефон 015/876-016.

15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 3
тел. 015/876-016

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запосленог са јавне функције

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
школе, за 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено
одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18 - др.
закон и 101/19 и 6/2020): на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије); на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 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 6
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом бодова, односно
степен и врста стручне спремеу складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама;
да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
имају држављанство Републике Србије, да знају
српски језик и језик на којем остварују образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву
доставе следећу документацију: попуњен и
одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; науке и технолошког развоја; оверену
фотокопију дипломе, доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (за наставника и психолога), ово
образовање наставник, односно психолог је
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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НИШ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
НАУКА У НИШУ
Ниш, Душана Поповића број 22а

Наставник за уже научне области
Саобраћајно инжењерство и
Безбедност у саобраћају
2 извршиоца

Наставник за уже научне области
Машинско инжењерство и
Производно машинство
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област
Индустријско инжењерство
Наставник за ужу научну област
Екологија
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област
Биологија

Прехрамбено инжењерство
Сарадник за ужу научну област
Екологија
Сарадник за ужу научну област
Заштита животне средине
Сарадник за ужу научну област
Пословна информатика
Сарадник за ужу научну област
Економија
Сарадник за уже научне области
Микробиологија и Биохемија
Сарадник за уже научне области
Математика са информатиком и
статистика
Наставник за ужу начну област
Прехрамбено инжењерство

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област
Математика са информатиком и
статистика

Наставник за ужу научну област
Заштита животне средине

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област
Прехрамбено инжењерство

Наставник за уже научне области
Рачунарство и информатика и
Информационе технологије

2 извршиоца

2 извршиоца

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област
Хемијско технолошко инжењерство

Наставник за ужу начну област
Право

Наставник за ужу научну област
Пословна информатика
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област
Економија
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област
Менаџмент и пословна економија
Наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област
Микробиологија и Биохемија
Наставник за ужу научну област
Математика са информатиком и
статистика
2 извршиоца

Наставник за уже научне области
Информационе технологије и
Рачунарство и информатика
2 извршиоца

Сарадник за ужу научну област
Безбедност саобраћаја
Сарадник за ужу научну област
Саобраћајно инжењерство
Сарадник за ужу научну област
Машинско инжењерство
Сарадник за ужу научну област
Производно машинство
Сарадник за ужу научну област
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за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област
Психологија

за рад до једне трећине радног времена

Сарадник за ужу научну област
Математика са информатиком и
статистика

за рад до једне трећине радног времена
УСЛОВИ: услови за избор у звање наставника
и сарадника предвиђени су Законом о високом
образовању, Статутом Факултета и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве
на конкурс с приложеном документацијом (оверене копије диплома свих нивоа студија, очитана
лична карта, извод из матичне књиге рођених,
држављанство и биографија са библиографијом)
достављају се на адресу: Факултет примењених
наука у Нишу, Душана Поповића број 22а, Ниш
или на еmail адресу: info@fpn.rs. Због дефицитарности кадрова, конкурс се расписује на неодређено време, односно до попуне радних места.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВИТКО И СВЕТА”
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб

Педагог

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно
до повратка запослене са функције
директора школе
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, односно одговарајуће високо образовање
прописано чл. 140 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/2019
и 6/2020), стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,

односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године и то: дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани
школски педагог, дипломирани педагог - мастер
и мастер педагог; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у
складу са законом; знање српског језика, односно језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом доставља
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
краћу биографију; доказ о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија
(уверење о држављанству не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија (извод не старији
од шест месеци); оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању (не
старија од шест месеци); доказ о неосуђиваности
издат од надлежног МУП-а (не старији од три
месеца); доказ о знању српског језика, осим за
кандидате који су на српском језику стекли одговарајуће образовање. Пре закључења уговора о
раду, кандидат подноси и доказ о испуњености
услова из члана 139 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима). Конкурс
спроводи конкурсна комисија. Неблаговремене и
непотпуне пријаве конкурсна комисија неће узети у разматрање. Решење о избору кандидата
конкурсна комисија доноси у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима
који испуњавају услове за пријем у радни однос.
Школа нема обавезу да кандидатима пријављеним на конкурс врати приложену документацију
по конкурсу. Пријаве треба послати поштом (обавезно са повратницом) уз назнаку „За конкурс”
на горе наведену адресу или поднети непосредно
у ОШ „Витко и Света” Гаџин Хан. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 018/ 851-361.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања, за рад у
издвојеном одељењу у Малом Вртопу
УСЛОВИ: у радни однос, ради обављања послова наставника разредне наставе, може бити
примљен кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да има
одговорајуће образовање - према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадник у основној школи („Сл. гласник
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РС – Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016 2/2017, 3/2017, 13/2018
и 11/2019) послове наставника разредне наставе може да обавља: професор разредне наставе;
професор педагогије са претходно завршеном
педагошком акаденијом 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; да има
држављанство РС; да има психичку, физичку и
здраствену 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 родоскрнављење, 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 дискриминатнорно понашање; да зна српски језик на коме се
остварује образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију
(CV); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (доказ подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду); доказ
о знању српског језика подносе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена
документација се не враћају. Неблаговремене,
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна
школа „Витко и Света” Гаџин Хан (за конкурсну
комисију), Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је секретар школе, телефон: 018/851-361.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са боловања, за
рад у издвојеном одељењу у Великом
Крчимиру
УСЛОВИ: у радни однос, ради обављања послова наставника разредне наставе, може бити
примљен кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да има
одговорајуће образовање - према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадник 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
и 11/2019) послове наставника разредне наставе може да обавља: професор разредне наставе;
професор педагогије са претходно завршеном
педагошком акаденијом 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; да има
држављанство РС; да има психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и учениБесплатна публикација о запошљавању

цима; 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 родоскрнављење, 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 дискриминатнорно понашање; да зна српски језик на коме се
остварује образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију
(CV); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (доказ подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду); доказ
о знању српског језика подносе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена
документација се не враћају. Неблаговремене,
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна
школа „Витко и Света” Гаџин Хан (за конкурсну
комисију), Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је секретар школе, телефон: 018/851-361.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања, за рад у
издвојеном одељењу у Сопотници
УСЛОВИ: у радни однос, ради обављања послова наставника разредне наставе, може бити
примљен кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да има
одговорајуће образовање - према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадник 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
и 11/2019) послове наставника разредне наставе може да обавља: професор разредне наставе;
професор педагогије са претходно завршеном
педагошком акаденијом 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; да има
држављанство РС; да има психичку, физичку и
здраствену 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 родоскрнављење, 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 дискриминатнор-

но понашање; да зна српски језик на коме се
остварује образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију
(CV); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (доказ подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду); доказ
о знању српског језика подносе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена
документација се не враћају. Неблаговремене,
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна
школа „Витко и Света” Гаџин Хан (за конкурсну
комисију), Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је секретар школе, телефон: 018/851-361.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звању ванредни или
редовни професор за ужу научну
област Англистика (Енглески језик 1
и Енглески језик 2)
Наставник у звању доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Српски језик (Преглед
српских дијалеката и Српска
ономастика)
Наставник у звању доцент за
ужу научну област Психологија
(Психометрија и Мултиваријантна
анализа)
Наставник у звању доцент за ужу
научну област Социологија (Научни
метод у социологији и Увод у
анализу података)
Наставник у звању доцент за ужу
научну област Комуникологија, језик
и студије медија (Пропаганда и
јавност и Штампа и онлајн жанрови
и форме)
Сарадник у звању асистент за
ужу научну област Социологија
(Социологија васпитања и
образовања и Образовање и
социјална селекција)
Сарадник у звању асистент за ужу
научну област Француски језик
(Савремени француски језик 1 и
Писмено и усмено превођење)
Сарадник у звању асистент за
ужу научну област Француска
књижевност и култура (Француска
књижевност романтизма и
Француска књижевност прве
половине 20. века)
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УСЛОВИ: услови за стицање звања и заснивање
радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Нишу,
Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу. Конкурс је отворен
петнаест дана од дана објављивања за избор
наставника. Конкурс је отворен осам дана од
дана објављивања за избор сарадника. Кандидати за избор наставника подносе пријаву на
конкурс у штампаном облику и електронском
облику (ворд верзија, мејл адреса pravna@filfak.
ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са wеб
портала Факултета http: //www.filfak.ni.ac.rs/
preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja
или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа
документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним
нивоима студија, оверену фотокопију дипломе
о стеченом научном степену доктора наука или
уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године
педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да
против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона
о високом образовању и попуњен, одштампан и
потписан образац о испуњавању услова за избор
у звање наставника који се налази на wеб порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За
попуњавање обрасца неопходно је да кандидат
има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно
је да се јави Служби за опште и правне послове
Филозофског факултета у Нишу (pravna@filfak.
ni.ac.rs). Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и
електронском облику (Ворд верзија, мејл адреса
pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са wеб портала Факултета http: //www.
filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasciizbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне
послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију,
радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске
дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне
полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из
члана 72. став 4. Закона о високом образовању.
Конкурсни материјал може се доставити и у
електронској форми. Неблаговремено приспеле
пријаве и пријаве без комплетне документације
неће бити разматране.

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКОМЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
37000 Крушевац
Балканска 18

Предавач за области Музика и
извођачке уметности
на период од 5 година за рад у
Алексинцу

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог степена, факултет музичке уметности и специјалистичке академске студије из области методике
наставе музичке културе, објављени стручни
радови и способност за наставни рад. Лица која
подносе пријаву на конкурс за избор у звање
морају приложити и следећу документацију:
кратка животна и радна биографија; фотокопије диплома свих нивоа студија; очитану личну
карту; за педагошку и наставну праксу (ако је

40

| Број 923 | 03.03.2021.

кандидат остварио на високошколској установи), резултати анкета: студената, наставника и
сарадника и доказ о усавршавању педагошких
активности у извођењу наставе или позитивна
оцена приступног предавања (за кандидате који
немају педагошко искуство); референце: научни или стручни радови објављени у домаћим
или међународним часописима, уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти, софтверска
решења, монографије, радови штампани у зборницима са стручних или научних скупова и др.;
лиценце, стручни испити из уже стручне области
за коју се бира и сл. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне
документације неће бити разматране. Пријаве
слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр. 18,
37000 Крушевац.

НОВИ ПА ЗАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб
тел. 020/317-496

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета,
са 22% радног времена

Наставник психологије

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета,
са 17% радног времена

Наставник екологије и заштите
животне средине и здравствене
културе

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета,
са 28% радног времена

ОШ „25. МАЈ”
ДЕЛИМЕЂЕ, ТУТИН
36307 Делимеђе
тел. 020/452-991

Наставник хигијене

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета,
са 10% радног времена

Наставник немачког језика

у издвојеним одељењима
школе у Коничу и Морани,
са 70% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 и чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања;
психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима; неосуђиваност за кривична 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 родоскрвњење,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: попуњени пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете; доказ о држављанству
(уверење о држављанству, односно извод из
матичне књиге рођених не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о познавању језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад; доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Кандидати чије су пријаве благовремене,
потпуне и који испуњавају услове за оглашено
радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, о чему ће кандидати бити обавештени. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са документима слати на адресу: Основна школа „25. мај” Делимеђе, 36307
Делимеђе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе путем телефона
020/452-991.

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника економске групе предмета може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, и
то: 1) студије другог степена (мастер академије
студије) или 2) основне студије у трајању од
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање од 10. септембра 2005.
године (дипломирани економиста); поседовање
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; извршена психолошка
процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; звање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар објављен на званичној страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом
достављају установи. Потребна документација:
доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених);
оверен препис/фотокопија дипломе о стеченом
образовању; доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверен препис/
фотокопија документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања. Пријаве треба послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе.
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Наука и образовање

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ”

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У
НОВОМ САДУ

36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

21000 Нови Сад, Владимира Перића - Валтера 4
тел. 021/485-4028

Оглас објављен 03.02.2021. године, у публикацији „Послови” број 919, поништава се у целости.

Сарадник у настави за ужу област
Пословна информатика

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

21239 Ђурђево, Краља Петра I бр. 59
тел. 021/2939-033
e-mail: zmaj.djurdjevo@gmail.com

Наставник хемије

на одређено време, са 60% радног
времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања за наставника хемије, у складу са
чланом 3 став 1 тачка 11 Правилника о степену образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС”, број
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18
и 9/19), поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика; 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 за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен формулар за пријем у радни однос
у установи образовања и васпитања са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству или извода из матичне књиге
рођених (не старије од шест месеци); оригинал
или оверену фотокопију потврде о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (доставља само
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење о одређивању
притвора (не старије од шест месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, 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 (не старије од шест
месеци). Пријаве треба послати на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе или позивом на број
телефона 021/293-9033.
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или
специјалистичких академских студија, који је студије првог степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8. Област: Рачунарске науке;
Техничке науке; Математичке науке; Организационе науке-информациони системи; Економске
науке-пословна информатика; Електротехничко и рачунарско инжењерство. Држављанство
Републике Србије. Лице које је правоснажном
пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање сарадника.
ОСТАЛО: доставити: оверену фотокопију дипломе; доказ о уписаним мастер/специјалистичким
студијама; биографију; доказ о држављанству.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве се могу
поднети лично радним даном на адресу школе
или путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у
року од 30 дана, од дана истека рока за пријаву
на конкурс, сачинити Извештај о пријављеним
кандидатима и ставити га на увид јавности на
период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и сајта школе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„7. АПРИЛ”

21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1

Наставник предметне наставе и
наставе вежби предмета из области
здравство и социјална заштита
здравствена нега
УСЛОВИ: виша медицинска сестра – техничар, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге, специјалиста струковна
медицинска сестра, дипломирана медицинска
сестра, мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша медицинска
сестра интернистичког смера, виша медицинска
сестра хирушког смера, виши медицински техничар, дипломирани организатор здравствене
неге, дипломирани организатор здравствене
неге – мастер, мастер организатор здравствене неге, мастер професор предметне наставе
(претходно завршене основне студије у области
здравства). Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Наставник предметне наставе из
области здравство и социјална
заштита педијатрија и други
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатар, специјалиста доктор медицине специјалиста
педијатар.

Наставник предметне наставе из
области здравство и социјална
заштита хирургија
са 80% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста опште
хирургије или једне од хирушких грана, спе-

цијалиста доктор медицине специјалиста опште
хирургије или једне од хирушких грана.

Техничар информационих система и
технологија
УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању (пожељно електротехничке
струке), напредно знање рада на рачунару.

Наставник предметне наставе из
области здравство и социјална
заштита – интерна медицина и
хематологија
са 80% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста интерне медицине, специјалиста доктор медицине специјалиста интерне медицине, доктор медицине - специјалиста интерне медицине, доктор
медицине - специјалиста трансфузиолог, специјалиста доктор медицине - специјалиста трансфузиолог, специјалиста доктор медицине - специјалиста интерне медицине.
ОСТАЛО: општи услови за сва радна места:
кандидати морају да имају одговарајуће образовање, 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обрзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да
имају држављаноство Републике Србије и да
знају језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Изузетно, наставник 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 у смислу члана 141 став 4
ЗОСОВ. Одговарајуће образовање подразумева
и образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у року 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. Услови у погледу стеченог степена и врсте образовања детаљно су регулисане Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
Здравство и социјална заштита („Сл. гласник
РС” – Просветни гласник” број 21/2015, 11/2016,
13/2018, 5/2019) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019).
ОСТАЛО: уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја http: //www.mpn.
gov.rs/ кандидати достављају и потребну документацију: оверену копију дипломе, уверење из
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казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности,
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију). Доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кандидат који
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина доставља одговарајућу
потврду/уверење установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Сматра
се да наставник, васпитач и стручни сарадник
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за запошљавање, а доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу школе у року
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе уз
обавезну назнаку „За пријаву на конкурс за радно место ______ (навести радно место) „ у року
од 8 дана од дана објављивања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИНО”
21000 Нови Сад, Извидничка 2
тел. 065/2712-676
e-mail: pubambino@gmail.com

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
законом прописане услове за заснивање радног
односа: 1) да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 и чланом 141 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - други закони, 10/2019 и 6/20) и члана 39 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник
РС”, број 18/10, 101/17, 113/17 - други закони,
95/18 - други закон и 10/19); 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 за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потребно додатно
искуство: познавање енглеског језика.
ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, искључиво путем електронске
поште на адресу: pubambino@gmail.com, са назнаком „За конкурс”. Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни формулар (преузима се
са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (скениран), био-

42

| Број 923 | 03.03.2021.

графију, диплому (скениран оригинал), лиценцу за рад у предшколској установи (скениран
оригинал), уверење о држављанству (скениран оригинал), уверење да нису осуђивани од
стране МУП-а (скениран оригинал), потврду о
познавању енглеског језика (скениран оригинал). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. На разговор ће бити
позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Посебно лекарско уверење, као доказ да лице
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом издато у задњих шест месеци
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”

Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

Наставник предметне наставе биологија, екологија са заштитом
животне средине
са 40% радног времена, на одређено
време замена одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду, услове из чл.
139 и 140, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18, 10/2019, 6/2020) и то: а) одговарајуће
образовање ускладу са чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони,
10/2019) као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из опште
образовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС – Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 - исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019,
2/20, 14/20, 15/20 и 1/21), б) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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; г) да има
држављанство Републике Србије и д) да зна српски језик. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке б) прибавља се
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: уз пријавни формулар који се преузима
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1)
оверену фотокопију дипломе (доказ о одговарајућем образовању); 2) доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона
– уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци);
3) доказ да кандидат има обавезно образовање
из чл. 140 овог Закона - образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова, за кандидате који ово уверење не поседују у складу са
чл. 142 став 2 наставник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана

пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу или доказ да је положио
испит за лиценцу; 4) извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија),
5) уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија) – не старије
од 6 месеци; 6) доказ о знању српског језика,
као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе: Средња стручна школа „Др Радивој Увалић”, 21400 Бачка Паланка,
Трг братства јединства бр. 23, или донети лично
у просторије школе, радним даном од 8.00 до
12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ ПИНКИ”

Бачка Паланка, Трг братства јединства 12

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане
чланом 139, чланом 140 став 1, 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019
и 6/2020) и Правилника о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 108/2015) и то: да
поседује одговарајуће образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено за наставника, педагога или психолога за рад у основној школи и
то: 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; лице из става
1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника и стручног
сарадника, односно положен стручни испит; да
има завршену обуку и положен испит за директора установе; 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 децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да није
правоснажно осуђивано за привредни преступ у
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вршењу раније дужности, да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз
одштампан и попуњен формулар треба да достави: преглед кретања у служби, са биографским подацима и оквирним планом рада за време мандата, диплому о стеченом одговарајућем
високом образовању; уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (уколико кандидат поседује такав
документ, а ако не дужан је да положи испит
за директора у року од две године од дана ступања на дужност), потврду да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал извод из матичне књиге рођених са
холограмом; уверење одговарајуће високошколске установе о знању српског језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); уверење Министарства унутрашњих
послова да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела (издат по
објављивању конкурса); уверења надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге потврђивањем оптужнице којој није
предходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела (издат
по објављивању конкурса); уверење надлежног
привредног суда да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности (издат по објављивању конкурса); доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима кандидат је дужан да достави пре
закључења уговора о раду на одређено време;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата - извештај просветног саветника (уколико је кандидат имао појединачни
стручно-педагошки надзор) доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања школе (овај доказ достављају само кандидати који су раније вршили
дужност директора установе). Документација се
подноси у оригиналу или у фотокопији овереној
од стране јавног бележника. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Благовременом пријавом
на конкурс сматра се пријава која је непосредно
предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи
дан рока пада у недељу или на дан државног
празника, или у неки други дан када школа не
ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у
конкурсу. Кандидат може доказе о испуњености
услова за избор доставити после истека рока за
достављање пријава на конкурс, али само ако
учини вероватним да те доказе није могао да
благовремено прибави из оправданих разлога.
Доказе о оправданости разлога за пропуштање
рока кандидат конкурса је обавезан да достави заједно са накнадно поднетим доказима за
избор. Накнадно достављање доказа за избор
може се прихватити само ако их је школа примила пре него што је комисија почела да разматра конкурсни материјал. Комисија почиње
разматрање конкурсног материјала по истеку
3 дана од дана истека рока за пријем пријава
на конкурс. Министар врши избор директора у
року од 30 дана од дана пријема документације
коју му је доставио Школски одбор тек пошто
Бесплатна публикација о запошљавању

претходно прибави сагласност надлежног органа те покрајине, а уколико тај орган не достави сагласност у року од 15 дана од дана пријема захтева, сматра се да је сагласност дата и
доноси решење о његовом именовању, о чему
Школа обавештава сва лица која су се пријавила
на конкурс. Пријаву на конкурс, одштампану са
званичног сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, својеручно потписану,
заједно са потребном документацијом, доставити школи на адресу ОШ „Херој Пинки” Бачка
Паланка, ул. Трг братства јединства 12, 21400
Бачка Паланка, са назнаком „Пријава на конкурс
за избор директора” или лично у секретаријату
школе од 8 до 13 часова сваког радног дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија
неће узимати у разматрање. Конкурсна документација се не враћа. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе на телефон број
021/604-0687.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

За стицање звања:

1. Наставник у звању доцента
или ванредног професора за ужу
научну област Конструкције у
грађевинарству
на одређено време од 5 година

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

2. Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Планирање, регулисање и
безбедност саобраћаја
на одређено време од 5 година

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

3. Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Графичко инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
графичко инжењерство и дизајн или машинско
инжењерство, да је претходне степене студија
завршио са просечном оценом најмање осам (8),

односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и
услови прописани чланом 74 Закона о високом
образовању, чланом 143 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника
о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

4. Наставник у звању доцента из
поља уметности или ванредног
професора из поља уметности за ужу
уметничку област Дизајн ентеријера
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
одбрањена докторска дисертација из области
примењене уметности и дизајн или архитектура
и урбанизам или завшене мастер академске студије из области примењене уметности и дизајн
или архитектура и урбанизам, да је претходне
степене студија завршио са просечном оценом
најмање осам (8), односно да има најмање три
године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом
74 Закона о високом образовању, чланом 143
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14
Правилника о минималним условима за избор
наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на
Факултету техничких наука у Новом Саду.

5. Наставник за ужу научну
област Теорије и интерпретације
геометријског простора у
архитектури и урбанизму
у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време

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

6. Наставник за ужу научну област
Аутоматика и управљање системима
у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време

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

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

8. Наставник за ужу научну област
Рачунарска техника и рачунарске
комуникације
у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време

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

9. Наставник за ужу научну област
Архитектонско-урбанистичко
планирање, пројектовање и теорија
у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време

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

10. Наставник за ужу научну област
Производни и услужни системи,
организација и менаџмент
у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време

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

11. Сарадник у звању асистента
за ужу научну област Сценска
архитектура, техника и дизајн сценска архитектура и техника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из
области архитектура (ТТ) или сценски дизајн и
студент је докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) или завршене
магистарске студије из области архитектура (ТТ)
или сценски дизајн по законима пре доношења
Закона о високом образовању и има прихваћену
тему докторске дисертације, као и услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању,
чланом 156 Статута Универзитета у Новом Саду,
чланом 164 Статута Факултета техничких наука у
Новом Саду и чланом 12 Правилника о минималним условима за избор наставника и сарадника
на Факултету техничких наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: приложити: 1. пријаву за заснивање
радног односа и избор у звање (навести звање,
прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са свих
нивоима студија, за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању
стране високошколске исправе; 4. фотокопирану или очитану личну карту; 5. потврду о оцени резултата педагошког рада - мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко
искуство; 6. потврду из МУП-а да кандидат није
правоснажно осуђиван за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској
установи; 7. фотокопије објављених научних,
односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, односно
признатих уметничких остварења, оригиналних
стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених
уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се бира; 8. доказе о
руковођењу или учешћу у научним, односно
уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на
факултету, учешћу у завршним радовима на
специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. За избор у звање асистента
приложити и: 1. потврду да је кандидат студент
докторских студија. Уколико кандидат поседује диплому магистра наука, односно магистра
уметности и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За избор у звање:
редовног професора, ванредног професора или
доцента приложити и: 1. Попуњен електронски
образац: Реферат комисије о кандидатима за
избор у звање наставника-UNS_Obrazac_izbori_
kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом
Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/45izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље

не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. 2. За сваку
одредницу коју кандидат испуњава неопходно
је приложити доказ у форми одлуке, решења,
потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно је
доставити потврду надлежних институција или
навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно
је доставити решење о именовању комисије. За
учешће у програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду
о учешћу или навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће
у раду. За избор у звање редовног професора,
као доказе о цитираности обавезно је доставити потврду Матице српске, поред које кандидат
може доставити и друге доказе (научне радове
у којима се види цитираност, одштампану листу
цитата са Сцопус-а и сл.). Ако је научни рад који
представља услов за избор у звање наставника
у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу
чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на горе наведену адресу
за сваки конкурс за стицање звања и заснивање
радног односа, посебно. Комисија ће разматрати
само благовремене пријаве. Одлука о избору у
звање ступа на снагу почев од дана ступања на
снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ”

21480 Србобран, Јована Поповића 9
e-mail: radost.sekretar@stcable.net

Васпитач

у групи на српском језику
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: 1) на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студије у трајању од три
године или више образовање - васпитач, 2) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и специјалистичке струковне
студије по прописима који су уређивали високо
образовање у периоду од 10. септембра 2005.
године до 07. октобра 2017. године – васпитач,
3) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године - васпитач; 2. поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; 3. поседовање држављанства Републике Србије; 4. знање српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад; 5. 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 за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи следећу документацију
(у оригиналу или оверену фотокопију): попуњен
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пријавни формулар (доступан на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, www.mpn.gov.rs); кратку биографију;
доказ о држављанству (уверење о држављанству
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; диплому 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); документ о положеном испиту за
лиценцу (уколико је кандидат поседује); доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (уверење о неосуђивању издат од
стране МУП-а, не старије од 6 месеци). 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
стандарнизованих поступака, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени путем телефона или
електронском поштом коју су навели на својим
пријавама. Лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат ће
доставити пре закључења уговора о раду. Пријаве треба послати на адресу: Установа за предшколско васпитање и образовање „Радост”, 21480
Србобран, Јована Поповића 9, са назнаком „За
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара установе или преко телефона 021/730-161.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188 локал 124

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

УСЛОВИ: завршене докторске студије и
одбрањена докторска дисертација на Факултету спорта и физичког васпитања. Кандидат
треба да испуњава услове који су предвиђени
Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018 и
67/2019 и 6/2020 - др. Закон) и Правилником о
поступку за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника на Факултету спорта и физичког васпитања. Кандидати уз
пријаву на конкурс достављају: оверену копију
дипломе доктора наука из одговарајуће научне
области, биографију са неопходним елементима
за писање извештаја, списак научних и стручних
радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве се примају у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на горенаведену
адресу.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА РАДИЋ”

26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 122, 139 , и 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и
6/2020); као и услове прописане Правилником
о ближим условима за избор директора устаноБесплатна публикација о запошљавању

ве образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије”, број 108/2015). Кандидат за
директора установе треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; поседовање дозволе за
рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног
сарадника; да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да
је прошао обуку и положен испит за директора
установе (изабрани кандидат који није положио
испит за директора установе, дужан је у року од
2 године, од дана ступања на дужност, да положи испит за лиценцу за директора); 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 за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
дужност директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање
из чл. 140 став 3 Закона за наставника основне
школе, односно 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,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе
следећу документацију: 1) оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
2) оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту (лиценца), 3) оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора
установе (кандидат који нема положен испит за
директора овај доказ не доставља и пријава се
неће сматрати непотпуном), 4) доказ - потврду
о стеченом стажу у области образовања и васпитања од послодавца где га је стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност
којом се бави, радно место на које је кандидат
био распоређен и време трајања рада из области
образовања и васпитања) или друге доказе о
стеченом радном стажу у области образовања и
васпитања: 5) лекарско уверење са утврђеним
психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и ученицима, издато
у претходних 6 месеци; 6) оригинал извода из
казнене евиденције - уверење МУП-а којим се
доказује да није осуђиван правоснажном пре-

судом за кривична дела наведена у конкурсу (не
старије од 6 месеци); 7) доказ да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности - оригинал уверења привредног суда (не старије од 6 месеци); 8) уверење о
држављанству – оригинал или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); 9) извод из матичне књиге рођених трајног карактера (оригинал
или оверену фотокопију); 10) доказ о познавању
српског језика, осим кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће образовање
(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); 11) уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе дужно је да достави и
резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија); 12) пријавни формулар са званичне
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 13) биографију са кратким прегледом кретања у служби, о стручном и радном
усавршавању, оствареним резултатима у раду и
оквирни план рада за време мандата (предлог
мера организације и начина руковођења школом које би спровео као директор школе); 14)
осим утврђивања испуњености услова за избор
директора, комисија цени и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора извештај просветног саветника - оверена фотокопија (уколико је
вршен стручно педагошки-надзор над радом кандидата од стране просветног саветника, кандидат је дужан да извештај истог достави). Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
се достављају у затвореној коверти, у канцеларији секретара школе, радним даном од 9.00 до
13.00 часова или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”.

ОШ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО”
26310 Алибунар, Вука Караџића 4

Наставник српског језика

са 50% радног времена за рад у
издвојеном одељењу у Селеушу
УСЛОВИ: општи услови: сви кандидати треба
да испуњавају следеће услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће образовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају држављанство Републике Србије; 5) знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења
уговора о раду. У складу са чланом 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број: број
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) кандидат треба да
има одговарајуће образовање. Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи прописани су
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степен и врста образовања за извођење наставе
и других облика образовно-васпитног рада и то:
професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и
језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика
и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи
на мађарском, односно русинском или румунском
језику, професор, односно дипломирани филолог
за југословенску и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком,
дипломирани филолог за књижевност и српски
језик, дипломирани филолог за српски језик и
књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине,
професор српског језика и српске књижевности,
дипломирани компаратиста, мастер филолог
(студијски програми: српски језик и књижевност,
српска књижевност и језик, српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, српски језик,
српска књижевност, српска филологија (српски
језик и лингвистика), српска књижевност и језик
са компаратистиком), мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: српски језик
и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, српска
филологија (српски језик и лингвистика), српска
филологија (српски језик и књижевност), филологија, модули: српски језик и српски језик и
компаративна књижевност, компаративна књижевност са теоријом књижевности), професор
српскохрватског језика и књижевности; мастер
филолог из области филолошких наука; професор југословенске књижевности и српског језика
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет). Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима
српски језик и књижевност; српска књижевност
и језик; српска књижевност и језик са компаратистиком; српска филологија: српски језик и
књижевност; србистика.
ОСТАЛО: 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 су дужни да уз пријавни формулар са званичне интернет странице на конкурс
приложе: 1. оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; 2. извод
из матичне књиге рођених - на прописаном
обрасцу са холограмом (оригинал или фотокопију); 3. уверење о држављанству не старије од
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
4. доказ о неосуђиваности (доказ/уверење 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
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заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - оригинал уверења из казнене
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 5)
доказ о знању српског језика и језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику) - као доказ се доставља диплома о завршеном школовању на српском језику,
средње, више или високо или положен испит из
српског језика, уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из
српског језика са методиком, оригинал или оверена фотокопија. Напомена: лекарско уверење
о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима подноси се школи пре закључења уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору наставника
комисија врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну психолошку процену способности.
Психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих
поступака. Уколико је већ извршена психолошка
процена способности (у периоду од 6 месеци пре
истека рока за пријаву на овај конкурс), назначити у пријави кад је и где извршена процена.
Након истека рока за достављање пријава није
могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве, пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама,
као и пријаве оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу образовања, врсте и степена
стручне спреме неће бити узете у разматрање.
Оверене фотокопије не могу бити старије од 6
месеци. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Уколико је образовање
стечено у иностранству, испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника утврђује решењем министар. У том случају доставити решење министра
о испуњености услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника за
предмет за који се конкурише. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријавни формулар са потребним
прилозима којима доказују да испуњавају услове овог конкурса, кандидати треба да достави
искључиво препоручено поштом на горенавдену
адресу или предају лично у секретаријату школе,
сваког радног дана од 9 до 12 часова. Телефони
за информације: 013/21-00-194 и 013/641-005.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Алибунар

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 122
став 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18
- др. закон и 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20),
то јест да: 1. има одговарајуће 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 педа-

гошких наука. Лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има дозволу за рад за
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3.
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 4. 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; 5. има држављанство Републике Србије; 6. зна српски језик; 7.
има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8. има обуку и
положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: 1. диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија); 2. радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе; 3.
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу-дозволи за рад наставника и стручног сарадника (оригинал или оверена
фотокопија); 4. потврду надлежне установе да
кандидат има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 5.
уверења о држављанству (не старије од шест
месеци); 6. лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима (доставља пре потписивања уговора); 7. уверења 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); 8. уверење да није
осуђиван правноснажном пресудом за неведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања издато од надлежне полицијске управе (не
старије од шест месеци); 9. доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) уколико га је
било у току рада кандидата; 10. за кандидате
који су претходно обављали дужност директора школе- резултате стручно педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
установе у времену њиховог мандата; 11. дозволу за рад директора школе-лиценца (ако је
кандидат поседује); 12. доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно васпитни рад (потврда одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит о знању
српског језика) -доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Лекарско уверење прибавља се пре
закључења уговора о међусобним правима и
обавезама. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност. Кандидат попуњава пријемни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс
за избор директора установе и комплетном
документацијом доставља лично или поштом
на адресу Економско-трговинска школа „Доситеј
Обрадовић”, ул. Вука Караџића бр. 2, 26310 Алибунар, са назнаком „Конкурс за избор директора
школе”. Конкурс за избор директора објављује се
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истовремено у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање и на Огласној табли школе у Наставничкој канцеларији а рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве на
конкурс се неће узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити у секретаријату
школе лично или позивом на број 013/642-287.

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

Наставник предметне наставе –
математике

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, са
22,22% радног времена

Наставник предметне наставе –
математике

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана до повратка
запослене са одсуства са рада ради
посебне неге детета
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично
тумачење) кандидати морају испуњавати услове
за пријем у радни однос утврђене чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019, 27/2018 (II) и 6/2020, у
даљем тексту: ЗОСОВ), и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ-а (уверење
треба да буде издато након расписивања конкурса, тј. уз пријаву приложити оригинал или
оверену фотокопију коју издаје МУП Републике
Србије); 4) држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља
кандидат који одговарајуће високо образовање
није стекао на српском језику). Услови из става
1 члана 139 ЗОСОВ доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тачке
1), 3)-5) члана 139 ЗОСОВ подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
У погледу степена и врсте образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће високо
образовање, предвиђено чланом 140 ЗОСОВ, и
сходно члану 142 став 1 ЗОСОВ – образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из члана 142 став
1 ЗОСОВ. За кандидате који ово образовање не
поседују, у складу са чланом 142 став 2 ЗОСОВ
наставник је обавезан да стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
У погледу степена и врсте образовања, односно одговарајућег високог образовања, кандидат
треба да испуњава прописане услове сходно
члану 2 став 1 тачка 13) Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Службени гласник РепуБесплатна публикација о запошљавању

блике Србије - Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017II, 13/2018, 7/2019, 14/2020 и 15/2020). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Приликом
подношења пријаве на конкурс, уз попуњени
пријавни формулар, и уз потписану пријаву са
биографијом (у којој се обавезно наводи да ли
су вршили психолошку процену способности
код надлежне службе за послове запошљавања
и када су је вршили), кандидат је обавезан да
приложи следеће доказе: да има одговарајуће
образовање (оверена фотокопија дипломе или
уверење о дипломирању); уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3)
ЗОСОВ; доказ о испуњености услова из члана
142 став 1 ЗОСОВ - оверену фотокопију додатка
дипломи из ког се види да је кандидат положио
испите из педагогије и психологије или потврду факултета да је положио ове испите, односно оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од шест месеци), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци).
Средња стручна школа у Пироту, као руковалац
подацима о личности, предузимаће све потребне техничке и организационе мере за заштиту
личних података кандидата, ради спречавања
случајног или незаконитог уништења, или случајног губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или приступа подацима као и
од свих незаконитих облика обраде. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку а
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријава са
доказима о испуњености услова огласа, као и са
обавезним контакт телефоном и адресом пребивалишта, подноси се на горенаведену адресу
(обавезно са повратницом) или у просторијама
секретаријата школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”,
са назнаком „Пријава на конкурс”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе
на телефон: 010/311-426. По завршеном конкурсу документација се не враћа кандидатима.
Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без
потребне тражене документације неће се разматрати, као ни пријаве кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме.

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 118

Наставник математике

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог, до повратка
радника, а најкасније до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања),
да испуњава услове у погледу стручне спреме,
односно да је: (1) професор математике; (2)
дипломирани математичар; (3) дипломирани
математичар за теоријску математику и примене;
(4) дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; (5) дипломирани математичар информатичар; (6) дипломирани математичар
- професор математике; (7) дипломирани математичар за математику економије; (8) професор
математике и рачунарства; (9) дипломирани
математичар - астроном; (10) дипломирани математичар - теоријска математика; (11) дипломирани математичар - примењена математика; (12)

дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом основи геометрије); (13) дипломирани информатичар; (14) дипломирани професор
математике - мастер; (15) дипломирани математичар - мастер; (16) дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом
основи геометрије); (17) професор математике теоријско усмерење; (18) професор математике
- теоријски смер; (19) мастер математичар; (20)
мастер професор математике; (21) дипломирани професор математике и рачунарства - мастер из области математичких наука; (22) мастер
математичар - професор математике. Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из
предмета Геометрија или Основи геометрије).
Кандидат треба и: 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 за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да је држављанин Републике Србије, да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кндидати уз пријавни формулар
прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године, доставља и оверену фотокопију
дипломе о завршеним студијама првог степена),
уверење или потврде о неосуђиваности за горе
наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа; извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци), кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, достављају и
доказ да познају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем или
високом образовању на српском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења односно
потврде о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Кндидати који буду изабрани у ужи избор,
у року од 8 дана биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о
здравственој способности, не старије од шест
месеци. Пријавни формулар са потребном документацијом се подноси лично или се шаље на
горенаведену адресу у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18300 Пирот, Српских владара 111

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2020/2021. године, тј. до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове у погледу врсте стручне спреме: послове
педагошког асистента за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна
подршка у образовању може обављати лице
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које има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, зна ромски језик и има
савладан програм обуке у складу са правилником (Правилник о педагошком асистенту и
андрагошком асистенту „Службени гласник РС”,
број 87 од 12. децембра 2019.). Поред општих
услова предвиђених Законом о раду кандидат
треба да испуњава и следеће услове: 1. да има
одговарајућу стручну спрему; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правноснажном пресудом осуђен
за кривично дело против достојанства личности
или морала; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријаву кандидат
доставља уверење о држављанству, извод из
МК рођених, уверење да није осуђиван, оверену
фотокопију дипломе или уверење на горенаведену адресу или у просторијама секретаријата
школе у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати.

ОШ „СВЕТИ САВА”
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник математике

на одређено време до повратка одсутног
радника, за рад у централној школи у
Пироту
УСЛОВИ: потребна документација: 1. формулар за пријаву на конкурс, преузет са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 2. биографија (CV),
3. оверена фотокопија дипломе, стечена одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019): 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 математи-
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ке (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.
Доказ о положеном испиту из предмета геометрија или основи геометрије, за лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани -мастер и имају завршене основне академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике
или двопредметне наставе математике и физике
односно математике и информатике. Доставити
и: 4. извод из казнене евиденције о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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
није утврђено дискриминаторно понашање, које
издаје надлежна полицијска управа; 5. уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија), 6. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 7. кандидати који нису стекли образовање
на српском језику, достављају и доказ да познају
језик на коме се изводи образовно-васпитни
рад: оверена фотокопија дипломе или уверења
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења односно потврде о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду, доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Формулар за пријаву на конкурс са
потребним документима слати на адресу школе
или предати лично код секретара школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70
тел. 012/223-388

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
предвиђене чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона и чл. 2-7 Правилника о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 108/2015),
а то су: 1) да има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона: на студијама другог степена (мастер академске сту-

дије, мастер струковне студије, специјалистичке
акдемске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стучне области за одговарујући предмет, однсно 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 које има завршене ове
студије другог степена, мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стучне
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), за наставника ове врсте школе,
односно средње стручне школе за подручја рада
пољопривреда, производња и прерада хране,
педагога и психолога; 2) да поседује дозволу за
рад за наставника, васпитача и стручног сарадника (положен стручни испит); 3) да је савладао обуку и да има положен испит за директора
установе; 4) да има психичку и физичку и здравствену способност са рад са децом и ученицима;
5) 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;
6) да има држављанство Републике Србије; 7)
да зна српски језик јер се на њему остварује васпитно-образовни рад; 8) да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одоварајућег образовања. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које
је правноснажно осуђено за привредни преступ
у вршењу раније дужности. Правилником о
ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања прописано је да предност за избор директора установе образовања
и васпитања има кандидат који је стекао неко
од звања према прописима из области образовања. Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања
прописано је да кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари
предност приликом избора ако је у току избора
утврђено да је против њега покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
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.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарујућем високом образовању у
складу са чл. 140 Закона; уверење о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу
за наставника, васпитача и стручног сарадника
(оригинал или оверена фотокопија); потврду о
радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (напомена: потврда садржи податак о радном стажу и пословима које је
лице обављало и издаје је установа у којој кан-
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дидат ради, ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установа у којој је кандидат
стекао радно искуство у области образовања и
васпитања); лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци; уверење да није осуђиван, у складу са чл.
139 став 1 тачка 3 3акона које издаје надлежна
полицијска управа, не старије од 30 дана; оригинал или оверену копију уверења привредног
суда да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности, не старије
од 30 дана; оригинал или оверена копија уверења основног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога - за кривична дела одређена
у чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања (” Сл. гласник РС” бр. 108/2015), не старије од 30 дана; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству које није старије од
6 месеци; оверену копију доказа да зна српски језик (оверена копија дипломе о завршеној
средњој школи, вишој школи или факулету на
српском језику или уверење о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе); оригинал или оверену
копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања - доставља кандидат који је претходно
обављао дужност директора; биографију са
кратким прегледом радних ангажовања и предлогом програма рада директора школе; у складу
са чланом 123 став 14 Закона кандидат може да
достави и оригнал или оверену копију доказа о
резултату стручно-педагошког надзора у раду;
уверење о положеном испиту за директора установе (пријава ће се сматрати потпуном и уколико кандидат нема положен испит за директора
установе, али је изабрани кандидат дужан да га
положи у року од две године од дана ступања
на дужност). Копије доказа које се подносе при
конкурисању за избор директора оверавају се од
стране надлежног орагана. Уколико је кандидат
стекао одговарајуће високо образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра
се да је достављањем овог доказа доставио и
доказ да зна српски језик. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва
потребна обавештења могу се добити од секретара школе на телефон 012/223-388. Пријаве са
потребном документацијом о испуњености услова подносе се лично или на адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
12300 Петровац на Млави, Млавска 14
тел. 012/331-129

Наставник рачунарства и
информатике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са функције
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 одговарајући
степен и врсту стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („СлужбеБесплатна публикација о запошљавању

ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020,
1/2021) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” број 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020,
14/2020, 1/2021). 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 средње 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 из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020, 15/2020, 1/2021) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020, 1/2021); да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 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; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (на прописаном обрасцу, са холограмом, не старије од шест месеци). Уверење о
здравственој способности кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. У пријави кандидат
треба да наведе тачну адресу на којој живи и
број телефона. Неће се разматрати пријаве које
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом, као ни
пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају у току
конкурсног поступка биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).
Својеручно потписани 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
рачунарства и информатике за 100% радног времена, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана до повратка запосленог са функције”, 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
преко телефона 012/331-129.

СРЕДЊА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ВАСИЋ”

12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Професор француског језика

са 33% радног времена, на одређено
време до преузимања запосленог,
односно до коначности одлуке о избору
кандидата по конкурсу, најдуже до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др закони, 10/2019,
6/2020) Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
8/2015, 11/2016, 13/2016 – исп., 13/2016, 2/2017,
13/2018 и 7/2019), Правилником о измени и
допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 7/2019 од 3. јула 2019. год.), Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и
7/2019), 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”, број 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018).
Кандидат треба и: 1) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 2) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
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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; 3) да има држављанство Републике
Србије; 4) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, потписану пријаву са радном биографијом,
диплому одговарајућег степена и стручне спреме; уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених и уверење о
неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који уђу у ужи круг 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 учесници
конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим пријавама. Након
обављене психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима, Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити обавештени на број
телефона који напишу на пријави. Документа се
подносе у оригиналу или овереној фотокопији
која не може бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве са потребном документацијом подносе
се у затвореној коверти на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ”

12313 Божевац
тел. 012/281-145, 012/281-146

Наставник историје

са 15% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат који конкурише за радно
место наставник историје поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/2017) треба да има одговарјуће образовање у складу са чланом 140 став 1) и 2) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 10/19) као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016. 2/2017,
3/2017, 13/18, 11/19). Кандидат треба да има и
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да има држављанство 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 које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна српски
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језик на коме се остварује образовно васпитни
рад. Кандидати попуњавају формулар за пријаву
на конкурс који је објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС и одштампани пријавни формулар заједно са потребном документацијом достављају школи. Кандидати уз пријавни
формулар прилажу: оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци),
уверење или потврда о неосуђиваности за горе
наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна
полицијска управа, кандидати који образовање
нису стекли на српском језику достављју и доказ
да познају језик на коме се остварује образовно – васпитни рад. Пријава на конкурс треба да
садржи и податке о кандидату (име и презиме,
адреса пребивалишта или боравишта, контакт
телефон), радно место на које кандидат конкурише.Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
национална служба за запошљавање. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о здравственој способности не старије од шест месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови” на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна
школа „Милисав Николић” 12313 Божевац. Телефон: 012/281-145 и 012/281-146.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36310 Сјеница, Јаворска 1

1. Наставник разредне наставе

за рад у матичној школи у Сјеници, на
одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

2. Шеф рачуноводства

за рад у матичној школи у Сјеници, на
одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

3 Наставник физичког васпитања

са 55% радног времена, за рад у ИО
у Тријебинама, на одређено време до
повратка радника са функције
УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњавају услове за
пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији
и систематизацији послова у ОШ „Светозар Марковић” из Сјенице и то: 1. да имају одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 6/2020), као и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/19), и то: да су стекли 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 сте-

пена 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) 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 имају психичку, физичку и
здраствену 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 против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора; 5.
држављанство Републике Србије; 6. да знају српски језик –босански језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар који преузима на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и са одштампаним пријавним формуларом доставља следећу документацију: 1. оверен препис
или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља пре закључења уговора о раду кандидат који заснује радни
однос по конкурсу; 3. уверење о неосуђиваности
за кривична дела из чл. 139 ст.1 тач 3 Закона о
основама система образовања и васпитања кандидат прибавља у надлежној полицијској управи
МУП-а - не старије од 6 месеци, у оригиналу или
овереној копији, 4. 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 6 месеци); 5.
уверење о држављанству РС - оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци, 6. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија), 7. доказ о знању српског језика као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. 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
пријем 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 кандидатима. 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. Тражену документцију доставити у оригиналу или овереној
копији, лично или послати у затвореној коверти
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на адресу: ОШ „Светозар Марковић”, 36310 Сјеница, Јаворска бр. 1, са назнаком „За конкурс”.
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Телефон за информације: 020/741038 (секретар школе).

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

31337 Прибојска Бања, Бања бб
тел. 033/2451-118

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” број: 88/17, 27/18, 10/19, 6/20)
и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” број: 108/15) У погледу образовања кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС број: 88/17, 27/18 и 10/19), и то: 1. а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, спецјалистичке
академске студије и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; лице мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; в) изузетно, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
закона за наставника те врсте школе, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат треба и:
2. да има дозволу за рад (лиценцу) наставника
и стручних сарадника у основној школи; 3. да
има психичку, физичку и здравстену способност
за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 5. да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности; 6. да има држављанство Републике Србије; 7. да зна српски језик (достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику); 8. да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 9. да има обуку и положен испит за директора установе (кандидати
који намају положен испит дужни су да га положе у року од 2 године од ступања на дужност
директора).
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: кандидат подноси следећу документацију: 1. пријаву са биографским подацима кандидата и кретањем у служби, адресом становања,
бројем телефона, адресом електронске поште; 2.
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца);
4. потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; 5. доказ о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторског понашања
уверење МУП-а; 6. доказ да се против кандидата не води кривични поступак потврда суда;
7. доказ да кандидат није правноснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности - потврда привредног суда; 8. извод из МК
рођених (не старије од 6 месеци); 9. уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); 10.
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима лекарско уверење (доставља изабрани кандидат пре
потписивања уговора о међусобним правима
обавезама и одговорностима); 11. оверену фотокопију лиценце за директора уколико је поседује; 12. доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора школе у оцени спољашњег вредновања
за кандидате који су предходно обављали дужност директора. Рок за достављање пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. На полеђини коверте назначити
„Пријава на конкурс за директора школе”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН”
31330 Прибој, Пионирска 2

Васпитач

на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године или одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Послове васпитача може да обавља лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, вишим образовањем, односно са одговарајућим средњим
образовањем у складу са посебним законом.
Потребно је да кандидат испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019
и 27/2018 - др. закони и 6/2020) и то да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, у складу

са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број
88/2017).
ОСТАЛО: Кандидати уз одштампани пријавни
формулар на конкурс треба да доставе: оверену
фотокопију дипломе, односно уверење да поседују одговарајуће образовање; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС” број 88/2017); извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности лекарско
уверење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОСАВ СТИКОВИЋ”

31300 Пријепоље, Пионирска 1
тел. 033/781-999

1. Наставник технике и технологије
и информатике и рачунарства
на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” број: 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19
и 6/20) и Правилником о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/19 и 2/20) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, 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; 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 за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са
пријавом на конкурс и попуњеним и одштампаним пријавним фолмуралом доставља школи. Уз
пријаву на конкурс са кратком биографијом (CV)
и попуњеним пријавним формуларом треба приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ
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о неосуђиваности уверење из казнене евиденције да кандидат није осуђиван (уверење из
МУП-а - не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика као и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључивања уговора о раду - не старије од 6
месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс са
кратком биографијом (CV) и са потребним документима, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају лично или на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за пријем
у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, радним даном од 8 до 13 часова, лично
или путем телефона 033/781-999.

ОШ „9. МАЈ” САСТАВЦИ
Прибој
31335 Саставци

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за радно место директора
треба да испуњава услове из члана 122, 139 и
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 27/18,
10/19 и 6/20), а, и то: а) да поседује високо
образовање - има високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) у складу са Законом о виосоком образовању, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника те врсте школе и
подручја рада, за педагога и психолога; б) да
поседује дозволу за рад (лиценцу); в) да је прошао обуку и има дозволу за рад директора; г)
да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања, изузетно ако се на конкурс
не пријави ниједно лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2, дужност
директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора и
најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
образовања; д) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; ђ) 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 понаш; уверење да кандидат није одговарао за привредни
преступ и да кандидату није изречена мера забране обављања делатност, е) има држављанство
Републике Србије; ж) зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе: пријавни формулар који се налази на
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, попуњен и одштампан

52

| Број 923 | 03.03.2021.

приложе уз конкурсну документацију; оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оригинал или оверену фотокопију о положеном стручном испиту (лиценци);
потврду о радном стажу у области образовања
и васпитања; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци); уверење да се
код основног суда не води кривични поступак и
да се пред вишим јавним тужилаштвом и основним јавним тужилаштвом не води истрага и не
спроводе истражне радње - не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (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 (не старије
од 6 месеци); 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). Доказ о знању
српског језика уколико образовање није стечено
на српском језику; доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад (уверење) не старије од 6 месеци; радну биографију;
оквирни план рада за време мандата. Уколико
се на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате сручно-педагочког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за рад директора школе, сматраће се
потпуном, с тим што је изабрани кандидат дужан
да положи испит у року од две године од ступања на дужност, у складу са законом. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености
услова, уз назнаку „За конкурс за директора –не
отварај” доставити на адресу ОШ „9. мај” Саставци, 31335 Саставци, Прибој. Пријаве за конкурс
слати препорученом поштом или доставити лично у установу. Све информације могу се добити
код секретара школе на телефон 033/47-208.

ОШ „СВЕТИ САВА”
36315 Баре, Сјеница

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1. за директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава следеће услове:
1) да има одговарајуће високо образовање, стечено: (1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специ-јалистичке академске студије) и то: студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, од-носно
групе предмета; 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, уз које кандидат
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; или
(2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 2) да има дозволу за рад наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи у подручју рада којој припада школа, 3) да је прошло
обуку и има положен испит за директора школе
(лиценцу директора). Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року до две године од дана ступања
на дужност, а ако не положи испит за директора у року од две године од дана ступања на
дужност, престаје дужност директора. Кандидат
треба и: 4) да има психичку, физичку и здрав-

ствену способност за рад са децом и ученицима;
5) 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;
6) да има држављанство Републике Србије; 7)
да зна српски језик (на том језику се остварује
образовно-васпитни раду школи), 8) да има најмање осам година рада у образовно-васпитној
установи на пословима образо-вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарјућим образовањем
из чл. 140 сатв 1 и 2 Закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона за надставнике ове врсте школе, дозвола за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог образовања. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: доказ да има одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе о стеченом
образо-вању), оверену фотокопију дозволе за
рад наставника, оверену фотокопију лиценце
за директора школе (ако је поседује), доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за дела
из тачке 5) овог конкур-саУверење МУП-а, (не
старије од 30 дана) доказ да се против њега не
води кривични поступак потврда суда (не старије од 30 дана), извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству Републике Србије,
доказ о знању српског језика, потврду о дужини
рада у образовно-васпитној установи на пословима образовања и васпитања, доказе о резултатима стручно-педагошког надзора у свом
раду (извештај просветног саветника), доказ о
резултатима стручно педагошког надзора школе
у оцени спољашњег вредновања за кандидате
који су предходно обављали дужност директора остале податке које сматра корисним у циљу
свог избора (биографију - преглед кретања у
служби, оквирни план рада за време мандата
и друге доказе о сопственим стручним и организа-ционим способностима). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима приба-вља се пре
закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс
заједно са документацијом, заинтересовано лице
доставља школи на адресу ОШ „Свети Сава”Баре
„36315 Баре. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Конкурс остаје
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон бр 020/452-165.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „СВЕТИ САВА”

18400 Прокупље, Милоша Црњанског бб
тел. 027/321-988

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл.
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања: високо образовање
стечено на студијама другог степена -мастер
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Наука и образовање

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 прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
педагога или психолога; поседовање дозволе
за рад (лиценце); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ о држављанству (извод
из матичне књиге рођених или уверење о
држављанству); оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту односно испита за лиценцу; доказ да зна српски језик
доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику; потврду о радном
искуству. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања.Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПУ „НАША РАДОСТ”

18420 Блаце, Браће Вуксановић 20
тел. 027/371-268, 069/485-0591

Оглас објављен у публикацији Послови
17.02.2021 године исправља се у делу УСЛОВИ
и оглас исправно треба да гласи:

Васпитач

на одређено време а најдуже до
31.08.2021 године
2 извршиоца

Васпитач

на одређено време ради замене
директора у првом мандату
УСЛОВИ: У радни однос за васпитача може бити
примљено лице под условима који су прописани
Законом, ако има одговарајуће образовање на
студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године и одговарајуће више образовање.

Благајник

на одређено време до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: У радни однос благајника може бити
примљено лице са одговарајућим образовањем
у четворогодишњем трајању.
ОСТАЛО: Сви кандидати морају да испуњавају и
следеће услове: да су држављани РС; да имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
Бесплатна публикација о запошљавању

за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају знање српског језика и језика на коме се остварује васпитно
образовни рад. Уз пријавни формулар за који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
сви кандидати достављају: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уверење о
држављанству не старије од 6 месеци, доказ о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци). Кандидат за васпитача који поседује лиценцу, доставља потврду о положеном испиту за лиценцу а уколико нема положен испит за лиценцу
доставља потврду високошколске установе да
има одговарајуће васпитање из психофизичких,
педагошких методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току трајању студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова,у складу са чл. 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. Докази се
подносе у оригиналу или овереној фотокопији.
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Доказ о знању
српског језика подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Кандидати који
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом. Докази који су поднети уз пријаву не враћају се. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
достављати лично или слати на горенаведену
адресу.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/310-998, 026/317-735

Професор енглеског језика

на одређено време, замена раднице на
породиљском боловању
УСЛОВИ: да кандидат: 1. има одговарајуће образовање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
(подноси се пре закључења уговора о раду);
3. није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. знање
српског језика. Кандидати достављају следећу
документацију: одштампан попуњен пријавни формулар (који могу преузети са званичне
интернет странице Министарства просвете),
кратку биографију, оверену копију дипломе о
одговарајућем образовању, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике

Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање 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. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Молбе слати на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”.

Професор информатике и
рачунарства

за 80% норме, на одређено време,
замена раднице на породиљском
боловању
УСЛОВИ: да кандидат: 1. има одговарајуће образовање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
(подноси се пре закључења уговора о раду);
3. није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. знање
српског језика. Кандидати достављају следећу
документацију: одштампан попуњен пријавни формулар (који могу преузети са званичне
интернет странице Министарства просвете),
кратку биографију, оверену копију дипломе о
одговарајућем образовању, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање 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. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Молбе слати на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ
КОЛАРАЦ”
11431 Колари
тел. 026/4711-054

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017) као и услове прописане Правилником о ближим условима за избор
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Наука и образовање

директора установе образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 108/2015). Дужност
директора школе може да обавља лице које има:
1. одговарајуће образовање из члана 140 став 1и
2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога (наставник 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 10.09.2005. године. Лице
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета). Изузетно ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност
директора основне школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из чл. 140
став 3 Закона, односно 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, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, 2. дозволу за рад наставника, васпитача и 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. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
6. 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,
7. има држављанство Републике Србије, 8. зна
српски језик (језик на којем се остварује образовно-васпитни рад). Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року до две године од дана ступања
на дужност. Директору који не положи испит за
директора у року од две године од дана ступања
на дужност, престаје дужност директора. Докази
о испуњености услова саставни су део пријаве
на конкурс. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом,
доставља се школи. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
установи. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 1) биографске податке, односно радну биографију, 2) оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из члана 140
став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога, 3)
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оверену фотокопију дозволе за рад наставника и
стручног сарадника (испит за лиценцу, односно
стручни испит), 4) оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за директора установе, 5)
оригинал или оверену фотокопију уверења да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци од дана достављања пријаве на конкурс)
које издаје надлежна здравствена установа, 6)
оригинал или оверену фотокопију доказа о најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено радно искуство),
7) оригинал или оверену фотокопију доказа о
неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање 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
- издат од Полицијске управе и суда (не старије
од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), 8) оригинал или оверену фотокопију доказа да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога – за кривична дела из чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци од дана достављања пријаве на
конкурс), 9) оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс), 10) извод из матичне књиге рођених - оригинал, 11) доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику) - оверену фотокопију дипломе о
стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад, 12) доказе о резултату стручно-педагошког надзора - извештаји просветног
саветника оверена фотокопија (уколико је вршен
стручно-педагошки надзор над радом кандидата од стране просветног саветника, кандидат је
дужан да извештај истог достави); 13) уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе дужно је
да поред доказа из тачке 12) достави и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (оверена фотокопија).
Кандидат за директора установе образовања и
васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је
против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога – за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника оближим
условима за избор директора установе образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Пријава
се сматра потпуном уколико садржи све доказе
којима се потврђује испуњеност услова за избор
директора прописаних чл. 139 и чл. 140 став 1 и
2 а изузетно и став 3 Закона, а који су у конкурсу наведени у делу услови за избор директора.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријава се подноси на горенаведену адресу
школе, са назнаком „Конкурс за избор дирек-

тора”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе. Контакт телефон:
026/4711-054.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”
Милошевац, Трг јединства 13
тел./факс: 026/802-233

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са одсуства
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чл 140 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 2 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, као и доставе
све неопходне доказе о испуњености услова за
учешће на конкурсу. Поред пријаве на конкурс
(са радном биографијом) кандидати треба да
доставе и попуњен пријавни формулар објављен
на завничној интернет страници Министарства,
који достављају са оригиналима или овереним
фотокопијама докумената, којима доказују да
испуњавају услове конкурса и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
уверење да нису осуђивани за кривична дела
утврђена чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система, не старије од 6 месеци, односно
доказ да су надлежном органу поднели захтев
за издавање овог уверења, да код њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
се достављају лично у секретаријату школе од 8
до 14 сати, или поштом на адресу: 11318 Милошевац, Трг јединства 13. Контакт лице: секретар
школе: Даниел Ранковић 064/19-43-808.

ПУ „НАША РАДОСТ”
11300 Смедерево, Војводе Мишића 4
тел. 026/462-2158

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора предшколске установе треба да испуњава услове прописане чланом 122. став 2, 3 и 4, чланом 139
и чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 1) да има одговарајуће високо образовање (у складу са чланом
140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система
образовања и васпитања); 1) за васпитача или
стручног сарадника стеченим на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; Лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, 2) за васпитача или стручног сарадника стеченим на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, или 3) одговарајуће високо
образовање за васпитача стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
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струковне студије 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;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4) поседовање одговарајућег радног искуства на
пословима васпитања и образовања (у складу са
чланом 122 став 3 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања); 5) да има држављанство Републике Србије; 6) познавање језика на
коме се остварује васпитно-образовни рад; 7) да
има дозволу за рад, лиценцу; 8) да има обуку и
положен испит за директора. Дужност директора предшколске установе може да обавља лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и
које има: одговарајуће образовање из члана 140
став 1 и 2 овог Закона за васпитача или стручног
сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача
или стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.
Дужност директора предшколске установе може
да обавља и лице које испуњава услове прописане чланом 139 и има: одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 овог Закона за васпитача,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
одштампан и попуњен формулар доставља заједно са пријавом на конкурс. Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, кандидат за директора
Установе подноси и: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту (дозвола за рад),
односно лиценца; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (кандидат изабран за директора
који нема положен испит за директора предшколске установе дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом); потврду о
радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања – најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања сходно члану 140 став 1 и 2, и најмање 10 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања
након стечног одговарајућег образовања сходно члану 140 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гасник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020);
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију – не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци); извод из матичне књиге венчаних
уколико је промењено презиме, односно име у
документима; уверење издато од надлежног
привредног суда којим се доказује да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци); уверење односно
извод из казнене евиденције издато од стране
Бесплатна публикација о запошљавању

полицијске управе као доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; и друга кривична дела против службене дужности, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међунарадним правом без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да
против кандидата није покренута истрага, нити
је подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак (не старије од 6 месеци);
очитану или фотокопирану личну карту (не мора
бити оверена); биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада
директора установе; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора, доказ о познавању језика на коме
се остварује васпитно-образовни рад кандидат
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Уколико
се на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно
је да достави фотокопију резултата стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Кандидат који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност. Сва
приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно препису који морају
бити оверени у складу са Законом о оверавању
потписа, рукописа и преписа („Службени гласник
РС” број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава на конкурс
за избор директора установе је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Смедерево, улица Војводе Мишића 4, Смедерево. Пријаве
се достављају у затвореној коверти, са назнаком
„Конкурс за избор директора”, препорученом
пошиљком или лично на горе наведену адресу.
Сва потребна обавештења о конкурсу могу се
добити на број телефона 026/4622-158.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11300 Смедерево, Црвене Армије 156
тел. 026/641-290

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: за наведено радно место кандидати
треба да испуњавају услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс
доставе правно ваљане доказе (оригинал или
оверену фотокопију) о и испуњавању следећих
услова: одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије, 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. Докази о испуње-

ности 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. Попунити пријавни формулар који се може преузети са званичне Интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и доставити са
осталом документацијом. Образложење: Чланом
155. Закона о основама система образовања и
васпитања, прописано је заснивање радног
односа на одређено време у установи на основу
конкурса, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана. Чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да
директор школе доноси одлуку о расписивању
конкурса, као и то да конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Пошто се у
школи указала потреба за горе наведеним радним местом, директор је одлучио као у диспозитиву одлуке под 1.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ОГЊЕН ПРИЦА”

25274 Колут, Марка Орешковића 1
тел. 025/804-213

Директор

на мандантни период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл.
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)
као и услове прописане Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
108/2015). Дужност директора школе може да
обавља лице које има: 1. одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника
основне школе, за педагога и психолога (наставник 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
10.09.2005. године; лице из тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из чл. 140 став 3 Закона, за наставника основне школе односно 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, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 2. дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 3. обуку и
положен испит за директора установе, 4. најмање осам година рада у установи на пословима
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образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 5. психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 6. 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, 7. има држављанство Републике
Србије, 8. није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужноси, против
ког није покренут кривични поступак доношењем наредби о спровођењу истраге или
доношењем решења о одређвиању пригвора
пре подношења оптужног предлога за наведена
кривична дела, 9. зна српски језик (језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад).
Изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност. Директору
који не положи испит за директора у року од
две године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Докази о испуњености
услова саставни су део пријаве на конкурс.
Пријава на конкурс за избор директора, заједно
са потребном документацијом, доставља се школи. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Уколико
до дана објављивања конкурса Министарство
просвете, науке и технолошког развоја није
направило апликацију за преузимање пријавног
формулара, кандидат доставља пријаву у
слободној форми. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси: 1) биографске
податке, односно радну биографију, 2) оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и
став 3) Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника основне школе, за
педагога и психолога, 3) оверену фотокопију
дозволе за рад наставника и стручног сарадника
(испит за лиценцу, односно стручни испит), 4)
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе, 5) оригинал или оверену фотокопију уверења да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс), 6) оригинал или оверену фотокопију доказа о најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврде, решења, уговори
или други акти којима се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено радно искуство),
7) оригинал или оверену фотокопију доказа о
неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање 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
- издат од Полицијске управе или суда (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс), 8) доказ о неосуђиваности за привредни преступ, издат од привредног суда, 9)
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оригинал или оверену фотокопију доказа да
против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога – за кривична дела из чл. 7 став 4
Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс), 10) оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци од дана достављања
пријаве на конкурс), 11) извод из матичне књиге
рођених - оригинал, 12) доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику) - оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад, 13) доказе о резултату
стручно-педагошког надзора - извештаји просветног саветника - оверена фотокопија (уколико је вршен стручно-педагошки надзор над
радом кандидата од стране просветног саветника, кандидат је дужан да извештај истог достави), 14) уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе дужно је да поред доказа из тачке 12) достави и резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија). Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је у току
избора утврђено да је против њега покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога – за кривична дела из
члана 7 став 4 Правилника о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
комисија неће разматрати. Пријава се сматра
потпуном уколико садржи све доказе којима се
потврђује испуњеност услова за избор директора прописаних чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 а
изузетно и став 3 Закона. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријава се подноси
на адресу школе, са назнаком „Конкурс за
директора”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци
Жарка Зрењанина бб
тел./факс: 025/5746-635

Васпитач

на одређено време, до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају високо образовање за
васпитача стечено 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 за васпитача; да имају дозволу за
рад – лиценцу; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом (доказ
се подноси пре закључења уговора о раду); да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месе-

ца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве послати на горенаведену адресу или лично. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву доставити: 1. попуњен формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, 2. биографију, 3. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
4. уверење/потврду о лиценци, 5. извод из МК
рођених (оригинал), 6. уверење о држављанству, 7. доказ да лице није осуђивано за кривична дела из тачке 2 конкурса из МУП-а, не
старије од 6 месеци.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци
Жака Зрењанина бб
тел. 025/574-6635

Самостални финансијско рачуноводствени сарадник

на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидати имају високо образовање стечено на основним студијама у обиму од
180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, на основним студијама у трајању до
три године, по пропису који је уређивао високо
бразовање до 10. септембра 2005. или средње
стручно образовање у трајању од четири
године економске струке и најмање три године радног искуства на пословима са средњим
образовањем; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве послати на горенаведену адресу или лично. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву доставити: 1. попуњен формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете; 2. биографију; 3.
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4. доказ о радном искуству уколико
кандидат има средње образовање - потврда
претходног послодавца о радном искуству; 5.
извод из МК рођених (оригинал или оверену
фотокопију) не старији од 6 месеци; 7. доказ да
лице није осуђивано за кривично дело из тачке
2. конкурса, из МУП-а, не старији од 6 месеци.
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ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412030

Доцент за ужу научну област
Методика наставе ликовне културе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови за избор у звање и заснивање
радног односа: 1. високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005; 2. научни назив доктора наука стечен по пропису који је уређивао
високо образовање пре 10.09.2005. и то: научни назив доктор наука методике наставе – докторска дисертација усмерена ка ужој научној
области; научни назив доктор наука – науке о
уметностима (докторска дисертација усмерена
ка ужој научној области), 3. кандидат може бити
лице које је сваки од претходних степена студија
завршило са просечном оценом најмање осам
(8), односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и
које испуњава и остале услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и
општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: фотокопије
диплома свих нивоа студија са додацима диплома, попуњен образац биографских података
(преузети са: http: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje)
приложен у штампаној и електронској форми,
библиографију објављених радова и саме радове, евалуацију студената о педагошком раду,
уверење о некажњавању (МУП) и фотокопију
личне карте. Пријаве са документацијом, достављају се Педагошком факултету у Сомбору,
Подгоричка 4, Сомбор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Место рада
Сомбор. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Поступак
избора у звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом
образовању, одредбама Статута и општих аката
Универзитета у Новом Саду и Статута и општих
аката Факултета.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863

Наставник разредне наставе за
предмете српски језик и математика
по програму основног образовања
одраслих у првом циклусу, на одређено
време, замена запосленог док обавља
дужност директора школе

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава: 1) услове за пријем у радни однос из члана 139 и има
одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020); обавезно
образовање лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова;
кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има
обавезно образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања,
а кандидат који нема обавезно образовање из
члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у року
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од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о знању српског
језика - језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику. Доказ о испуњености услова из члана 139
става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2)
овог члана (да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима) пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/18). Потребно је да кандидат има врсту
образовања прописану чланом 3 Правилника о
условима у погледу простора, опреме, наставних
средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање
наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гл. РС - Просветни гласник
„ број 13/2013 и 18/2013) из разредне наставе у
основној школи - прописану чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл.
РС - Просветни гласник „ број 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20,
16/20 и 19/20), односно да има стечени стручни назив (врсту образовања): 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 доставља: одштампан,
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и потребну
документацију као оверене фотокопије докумената школи. Уз попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице,
потребно је да кандидат достави школи пријаву
са кратком биографијом и подацима о свом професионалном развоју; дипломе одговарајућег
образовања, степена и врсте стручне спреме
(како мастер тако и основних студија - односно свих степена стеченог високог образовања);
кандидат који има положене испите из психогије и педагогије доставља уверење о положеним испитима а уколико има положен испит за
лиценцу за наставника доставља обавештење
министарства о положеном испиту за лиценцу;
кандидати који су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи достављају уверење
- потврду факултета о истом – оверена фотокопија; уверење о савладаном програму обуке
за оспособљавање за рад са одраслима „Инте-

грални програм обуке за остваривање програма
функционалног основног обаразовања одраслих”
у складу са чланом 6 Правилника о условима у
погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање
наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гл. РС - Просветни гласник
„ број 13/2013 и 18/2013) - уколико су је савладали; кандидат који нема савладан „Интегрални
програм обуке за остваривање програма функционалног основног обаразовања одраслих” а
буде изабран и примљен у радни однос дужан
је да га савлада у одређеном примереном року;
уверење да није осуђиван - не старије од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених на прописаном обрасцу са холограмом;
уколико диплома није издата на српском језику,
потврду да зна српски језик, а за лица која нису
стекла образовање на српском језику - доказ о
положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Пријава
на конкурс мора да садржи тачан назив радног
места за које се конкурише, као и актуелни број
фиксног и мобилног телефона и тачну адресу кандидата у циљу контактирања кандидата
везано за психолошку проверу и интервју у току
трајања конкурса. Кандидати 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 стандардизованих поступака.
Решење о избору кандидата донеће Конкурсна
комисија након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Неће се
разматрати пријаве које су неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, са документацијом која
садржи неоверене фотокопије докумената, документација старија од наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз које нису приложени докази
који се траже конкурсом. Пријавни формулар са
конкурсом траженим документима и доказима о
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију,
за конкурс - наставник разредне наставе ООО
-100% радног времена”. Контакт особа секретар
школе, телефон 022/471-863.

СУБОТИЦА
ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ”

24000 Суботица, Мајшански пут 87
тел. 024/576-700

Наставник математике

на српском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да: има одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закон,
27/2018 - др. закон 10/19, и 6/20), 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, 11/20162/2017, 3/2017,
13/18, 11/192/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020);
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, 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
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законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да приложи: радну
биографију (обавезно навести контакт податке:
имејл и број телефона), 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, надлежне полицијске управе према месту пребивалишта, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, оригинал или оверену фотокопију доказа о испуњености услова
из члана 141 став 7 Закона о основама система
образовања и васпитања (знање српског језика), док кандидат који је одговарајуће образовање стекао на српском језику испуњеност овог
услова доказује дипломом о стеченом образовању (самим прилагањем дипломе доказао је
испуњеност овог услова), попуњен и одштампан формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања, који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs). Наставник мора да има 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. 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 горе наведено образовање (члан 142 ЗОСОВ). Лекарско
уверење да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће
надлежна служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака.

Наставник математике

на мађарском наставном језику

Наставник физике

на српском и мађарском наставном
језику

Наставник музичке културе

на српском и мађарском наставном
језику

Наставник информатике и
рачунарства

на српском и мађарском наставном
језику, са 80% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да: има одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закон,
10/19, 27/2018 - др. закон и 6/20), 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, 11/20162/2017,
3/2017, 13/18, 11/192/2020, 8/2020, 16/2020 и
19/2020); има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
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малолетног лица или родоскрнављење, 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;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик). Кандидат је
дужан да приложи: радну биографију (обавезно
навести контакт податке: мејл и број телефона),
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,
надлежне полицијске управе према месту пребивалишта, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, оригинал или оверену фотокопију доказа о знању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(мађарског језика) из члана 141 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања
(стечено средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе), попуњен и одштампан формулар за пријем
у радни однос у установи образовања и васпитања, који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs). Наставник
мора да има 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. 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 горе наведено образовање (члан 142 ЗОСОВ). Лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности кандидата за
рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
ОСТАЛО: Копије доказа које се подносе при
конкурисању морају да буду оверене од стране надлежног органа, у супротном, се неће узети у разматрање. Конкурс траје 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене,
непотпуне, као и пријаве послате путем имејла
се неће разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу школе. На коверти обавезно назначити за које радно место се конкурише.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПИОНИР”
24224 Стари Жедник, Владимира Назора 15
тел./факс: 024/787-016

Наставник математике

на 89% радног времена на српском
наставном језику
УСЛОВИ: послове наставника математике у
Основној школи, у складу са чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи, могу да

обављају: 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 14 геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике
односно математике и информатике.
ОСТАЛО: поред општих услова прописаних чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања кандидат треба да има: 1.
одговарајуће образовање: 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. 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. Обавезно образовање лица из
члана 140 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 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. Кандидат треба и: 2. да има психич-
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ку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење и психолошка процена способности за рад са децом);
3. 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 за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање) 4. држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака,
по истеку рока за пријављивање. Тестирање
кандидата у погледу психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима
врши надлежна здравствена установа. Докази
о испуњености услова под тач. 1) и 4) подносе
се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2) и 3)
пре закључења уговора о раду, а доказ под тачком 5) овог члана прибавља установа. Кандидат
је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе и:
кратку биографију, оверен препис (фотокопију)
дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију). Пријаве за конкурс слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана
објављивања конкурса. Непотпуне и благовремене пријаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ
ОШ „МИКА МИТРОВИЋ”
15350 Богатић
Војводе Степе 4

Стручни сарадник - библиотекар

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана а најдуже до краја
школске 2020/2021. године, односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 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 (лекарско
уверење о томе као доказ доставља кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о
раду); 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 (уверење из МУП-а); 4. да имају
држављанство Републике Србије; 5. да знају
српски и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Чланом 140 став 1 и 2 ЗакоБесплатна публикација о запошљавању

на 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) члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета.
ОСТАЛО: Кандидати уз одштампан и попуњен
пријавни формулар (који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС) треба да
доставе следећа документа: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
високом образовању у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 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. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020
и 19/2020); уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци - 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 за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење из МУП- да није старије од 6 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 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.
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 враћа конкурсну документацију. У складу са
чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. На
пријавном формулару кандидати треба да допишу адресу пребивалишта односно боравишта,
контакт телефон и адресу електронске поште
ако је кандидат поседује. Пријавни формулар
са доказима доставити у року 8 дана од дана
оглашавања у публикацији „Послови” на адресу
школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона
015/7786-145.

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

Наставник математике

на одређено време до повратка радника
са боловања, за рад у матичној школи у
Шапцу
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему
- VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава
посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - и др. закони)
и уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву на
конкурс наћи на сајту МПНТР) са кратком биографијом поднеси и доказе о: 1. одговарајућој
врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе) 2. потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима; 3. потврду да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од
6 месеци, 5. доказ о познавању српског језика
и језика на којем остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова под тачкама
1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс,
доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве и
пријаве без доказа о испуњавању свих услова
конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу или лично предати у Секретаријату школе у времену од 08 до 14 часова.

ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ”
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

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 академским студијама у трајању
од најмање четири 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; дозволу за рад- лиценца; обуку 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 осам година рада у предшколској уста-
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нови на пословима васпитања и образовања,
након стеченог образовања у складу са чланом
140 став 1 и 2, односно најмање десет 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 доноси се пре закључења уговора); држављанство
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; познавање језика на
ком 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: 1. оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; 2. оверен препис/фотокопију дозволе
за рад (лиценце); 3. доказ о радном искуству у
области образовања и васпитања; 4. уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 5.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију не старију од 6 месеци); 6.
уверење да кандидат није осуђиван (не старије
од 6 месеци); 7. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од
6 месеци); 8. 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. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати 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 горе наведену адресу. Ближе
информације можете добити на број телефона
установе 014/451-284.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ”
17530 Сурдулица, Власина Округлица бб
тел. 064/885-8806

Наставник географије

за 25% радног времена, на одређено
време

Наставник технике и технологије

за 30% радног времена, на одређено
време

Наставник информатике и
рачунарства

за 15% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: потребно је да кандидат: има одговарајуће образовање VII степен стручне спреме;
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 за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије, зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да доставе оригинале
или оверене фотокопије следећих докумената:
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попуњен пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства просвете; диплому, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених, краћу биографију, доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвљење, 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; доказ да има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља кандидат пре закључења
уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији ,,Послови”.
Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. За све додатне
информације обратите се секретару школе телефон 064/885-8806. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”
17514 Џеп
тел. 017/479-130, 017/479-240

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: чланом 122 став 2 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и
6/2020), прописано је да директор школе може
да буде лице које испуњава услове прописане
чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
има одговарајуће високо образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне
школе, педагога или психолога, стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: (1) на студијама другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет односно групе предмета;
(2) на студијама другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, при чему мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, да има дозволу за рад наставника, стручног сарадника, да
има обуку и положен испит за директора школе
(изабрани кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да исти положи у року
од годину дана од дана ступања на дужност), у
складу са законом, 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 децом и ученицима, знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, српски језик, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,

против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да подносу доказе о испуњености прописаних услова, и то: оверен препис
или фотокопију дипломе о стеченом образовању
за наставника основне школе, педагога или психолога; оверен препис или фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о раду у школи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (у оригиналу);
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања из члана 139 став 1 тачка
3 Закона (уверење МУП-а о некажњавању, извод
из казнене евиденције издато по објављивању
конкурса); уверење привредног суда да кандидат за директора није осуђиван правноснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности (издато по објављивању конкурса),
уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за кривична
дела наведена у конкурсу (издато по објављивању конкурса), оверен препис/фотокопију
лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује), доказ о држављанству (уверење о
држављанству не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија извода); доказ о знању српског језика у складу са чланом 141 став 7 Закона (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику), очитану личну карту,
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који нису претходно обављали дужност
директора установе, фотокопија), преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно), програм
рада кандидата и план развоја школе (обавезно). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима прибавља се
пре закључења уговора о регулисању права и
обавеза директора школе, а исти кандидат доставља приликом јављања на конкурс. Кандидат
је дужан да попуни пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, који у штампаној
форми доставља школи уз пријаву. Пријава на
конкурс заједно са потребном документацијом и
прилозима доставља се препорученом пошиљком на адресу: Основна школа „Војвода Радомир
Путник”, 17514. Џеп или лично на горенаведену
адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији о запошљавању „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
на број телефона: 017/479-240, радним даном од
8 – 12 часова.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Наставник физике

са 50% радног времена
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се
остварује на српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба
да испуњава следеће услове: 1) да има одгова-
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Наука и образовање

рајуће образовање у складу са чланом 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС –
Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020),
односно да је стекао 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; или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године по пропису који је уређивао високо бразовање до 10. септембра 2005. године и да је:
професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за
физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе
технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за
примењену физику и информатику, професор
физике и хемије за основну школу, професор
физике и основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за примењену физику,
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор
физике и хемије за основну школу, дипломирани
професор физике и основа технике за основну
школу, дипломирани физичар за општу физику,
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор
физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер
физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике
и информатике, дипломирани физичар - мастер
физике-метеорологије, дипломирани физичар мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике-хемије, мастер, дипломирани
професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер,
дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар примењена и компјутерска физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер, дипломирани физичар професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер;
мастер професор математике и физике; мастер
професор информатике и физике; дипломирани
физичар - информатичар; 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 ст. 1 и 2 ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног
рада за предмет Физика може да изводи и:
дипломирани физикохемичар; мастер физикохемичар (уз претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области
физичке хемије или физике); мастер физичар (уз
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области физичке
хемије или физике). Обавезно образовање лица
из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
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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 бододва. Кандидат
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из горе наведених дисциплина. Кандидат који нема образовање из тачке 6) обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Кандидат треба
и: 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије, 5) да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/ и заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи у оригиналу или овереном препису/фотокопији следећу документацију: 1) потписану биографију (CV); 2) извод из матичне
књиге рођених; 3) уверење о држављанству не
старије од шест месеци; 4) диплому или уверење
о стеченом одговарајућем образовању; 5) лица
која су стекла академско звање мастер у обавези
су да доставе и уверење или диплому о претходно завршеним основним академским студијама
на програмима из области физике, односно
физичке хемије или физике (за мастер физикохемичар и мастер физичар); 6) доказ о поседовању образовања 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 издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други
одговарајући документ о положеном испиту из
педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту односно о
положеном испиту за лиценцу; кандидат који
нема образовање из тачке 6) обавезан је да га
стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 7) доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе доставља само кандидат
који није стекао средње, више или високо образовање на српском језику. Ако је кандидат стекао одговарајуће образовање на српском језику
сматра се да је достављањем дипломе или уверења о одговарајућем образовању доставио
доказ да зна српски језик; 8) доказ о неосуђиваности односно уверење из казнене евиденције о
неосуђиваности издато у надлежној полицијској
управи МУП-а Републике Србије, не старији од
шест месеци. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способностима за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси
изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду.
Конкурсна комисија коју именује директор
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем

у радни однос у року од осам дана од истека
рока за пријем пријава и кандидате који су изабрани у ужи избор упућује у року од осам дана
на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. О датуму провере
психофизичких способности кандидати ће бити
благовремено обавештени од стране школе. 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, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Подаци о кандидатима биће коришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку у складу са
Законом о заштити података о личности. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Гордана Дамњановић,
секретар школе, телефон: 013/830-721. Пријаве
на конкурс са пријавним формуларом и траженом документацијом могу се поднети лично или
поштом на адресу: ОШ „Младост”, 26300 Вршац,
Омладински трг бб.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ”
26335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел. 013/881-012
e-mail: osmosapijadegudurica@gmail.com

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове за заснивање радног односа на основу
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61.05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18) као и
услове из члана 139, 140 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника за рад у основној школи („Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13)
и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Моша Пијаде” Гудурица
и то: а) да има одговарајуће образовање; б)
одговарајуће високо образовање и васпитање
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области педагошких наука, односно на основним студијама у трајању од четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 године;
в) да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; г)
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;
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д) да има држављанство Републике Србије; ђ)
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву
за конкурс треба да доставе следећу документацију (у оригиналну или овереним фотокопијама
које нису старије од 6 месеци): доказ о стеченом
одговарајућем образовању; очитану личну карту; уверење о положеном стручном испиту (ако
поседује); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ о неосуђиваности;
радну биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Лекарско уверење о поседовању физичке, психичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци) тражиће се накнадно, пре закључења
уговора о раду за кандидата који буде изабран на
конкурсу. 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 Национална служба за
запошљавање. Пријаву са потребним прилозима кандидат треба да достави у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање,
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за
пријем у радни однос”. Контакт телефон 013/881012 и имејл: osmosapijadegudurica@gmail.com
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована решењем директора школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Документација се неће враћати кандидатима који
су се пријавили на конкурс. Одлука о избору кандидата донеће се у законском року.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79
тел. 013/289-1130

Наставник технике и технологије
и наставник техничког и
информатичког образовања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/2017 и 27/2018 – даље: Закон) и
важећим 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, 11/2016, 2/2017,
3/2017 и 13/2018), и то: да има високо образовање 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, уз завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, као и високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године); да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела
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 дру-

62

| Број 923 | 03.03.2021.

гих добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није утврђено дискриминаторно понашање,
у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да има
држављанство Републике Србије и да зна српски
језик, на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Конкурс спроводи Конкурсна комисија, именована решењем директора.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на пријавном формулару који се преузима са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља
потребна документација, односно докази о
испуњености услова за избор кандидата, и то:
доказ о стеченом одговарајућем образовању
(оверена фотокопија дипломе, да није старије
од шест месеци); биографија (CV); 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, да није старије од шест
месеци); доказ да кандидат има држављанство
Републике Србије (уверење да није старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених
(уверење да није старије од шест месеци); доказ
о познавању српског језика, као језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад - доставља
само кандидат који није стекао одговарајуће
образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ којим се доказује да
је испит из српског језика положен по програму
одговарајуће високошколске установе). Напомена: доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности (лекарско уверење) доставља само
изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Психолошку процену способности врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. По завршетку
конкурса примљена документација се не враћа
кандидатима. Благовременом пријавом сматра
се пријава која је поднета у року утврђеном у
конкурсу и то у року од 8 дана од објављивања
конкурса у публикацији „Послови”, као и пријава која је предата препорученом поштом, у ком
случају се као дан пријема рачуна дан када је
пошта примила пошиљку, а када последњи дан
за подношење пријаве пада у недељу или дане
државног празника, рок за пријаву помера се за
следећи радни дан, док се потпуном пријавом
сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове
за избор у складу са Законом и овим конкурсом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријава се може поднети у
просторијама школе или предати препорученом
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурсну комисију” и назначити за које радно
место се конкурише. Информације о конкурсу
могу се добити на телефон број 013/289-1130.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
„МИХАИЛО ПАЛОВ”
26300 Вршац, Омладински трг 1

Предавач у ужој научно-стручној
области: 1.1.Медицинске науке за
предмете: 1. Основи анатомије;
2. Хируршке вештине;
3. Превентивна здравствена
заштита; 4. Нега у ортопедији;
5. Основи генетике; 6. Естетска
хирургија
на одређено време 5 година
1 извршилац

УСЛОВИ: уговор о раду ће се закључити са
одложном клаузулом ступања на рад тј. по
добијању акредитације и дозволе за рад за
студијски програм струковна медицинска сестра. У звање предавача бира се кандидат који
има научни назив магистар наука (7/2 СС) или
стручни назив специјалисте стечен на академским студијама на Медицинском факултету, који
има објављене стручне радове и способност за
стручни и наставни рад и који испуњава опште
услове за звања и рад на високошколским установама, а према одредбама чл. 62 став 4 и 5
Закона о високом образовању („Сл. гласник” РС
бр. 88/2017).

Предавач у ужој научно-стручној
области: 1.2. Медицинске науке за
предмете: 1. Ургентна медицина;
2. Инфективне болести;
3. Репродуктивно здравље;
4. Исхрана и дијететика;
5. Истраживања у здравству
на одређено време 5 година
1 извршилац

УСЛОВИ: уговор о раду ће се закључити са
одложом клаузулом ступања на рад тј. по
добијању акредитације и дозволе за рад за
студијски програм струковна медицинска сестра. У звање предавача бира се кандидат који
има научни назив магистар наука (7/2 СС) или
стручни назив специјалисте стечен на академским студијама на Медицинском факултету, који
има објављене стручне радове и способност за
стручни и наставни рад и који испуњава опште
услове за звања и рад на високошколским установама, а према одредбама чл. 62 став 4 и 5
Закона о високом образовању („Сл. гласник” РС
бр. 88/2017).

Асистент у ужој научно-стручној
области: 1) Медицинске науке
на одређено време 3 године
1 извршилац

УСЛОВИ: уговор о раду ће се закључити са
одложном клаузулом ступања на рад тј. по
добијању акредитације и дозволе за рад за
студијски програм струковна медицинска сестра. У звање асистента се бира кандидат који
има научни назив: магистар наука или завршену здравствену специјализацију (7/2 СС) и статус студента докторских студија медицинских
наука, који је претходне нивое студија завршио
са просечном оценом најмање 8 и који показује
смисао и способност за стручни и наставни рад
и који испуњава опште услове за звања и рад
на високошколским установама и који испуњава
опште услове за звања и рад на високошколским
установама, а према одредбама чл. 62 став 4 и 5
Закона о високом образовању („Сл. гласник” РС
бр. 88/2017).

Сарадник у настави у научно-стручној
области: 1) Медицинске науке
на одређено време 1 година
1 извршилац

УСЛОВИ: уговор о раду ће се закључити са
одложном клаузулом ступања на рад тј. по
добијању акредитације и дозволе за рад за
студијски програм струковна медицинска сестра. Услови за избор у звање студент мастер
академских или специјалистичких студија који
је студије првог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање 8 и ако има способности за наставни рад, односно студента мастер
струковних или струковних специјалистичких
студија, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8
и ако има способности за наставни рад. и који
испуњава опште услове за звања и рад на високошколским установама, а према одредбама
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чл. 62 став 4 и 5 Закона о високом образовању
(„Сл.гласник” РС бр. 88/2017).
ОСТАЛО: кандидати су обавезни да приложе
следећу документацију: фотокопију личне карте, оверену диплому о завршеном школовању,
радну биографију са библиографијом и радовима, уверење да је тема за докторску дисертацију
прихваћена односно уверење да је студент докторских студија. Изабрани кандидат ће након
избора у звање приложити и лекарско уверење
о општој здравственој способности и судско уверење да се против њега не води кривични поступак. Кандидат који тражена документа већ има
у персоналним досију који се чува код послодаваца иста ће бити призната. Пријаве на конкурс,
са потпуном документацијом, подносе се директору Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу, на адресу Омладински трг 1, 26300 Вршац. Рок за подношење
пријава је 8 дана по објављивању конкурса у
публикацији „Послови”.

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 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 горенаведену
адресу 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 писаним путем обавештен о исходу конкурса. Ближа обавештења
могу се добити на телефон 019/468-310.

ЗАЈЕЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник историје

са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидат треба да испуњава и
услове у складу са чланом 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. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020 и 8/2020). Сваки од кандидата
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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Минстарства просвете - http://www.mnp.gov. rs/ а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Уз
пријавни формулар достављају и следећу документацију: молбу, краћу биографију, оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има високо образовање
стечено на студијама другог степена доставља
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија,
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став
1тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(потврда, уверење или други документ издат од
стране МУП-а РС, оригинал или оверена фотокопија); доказ да кандидат има држављанство
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења); доказ о познавању српског
Бесплатна публикација о запошљавању

19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Помоћни радник

на одређено време, до повратка
запосленог са боловања дужег од 60
дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидат треба да испуњава и
услове у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – други закони и 10/19
и 6/20). Сваки од кандидата треба да испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања: да има 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 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар (који се може наћи на званичној интернет
страници Минстарства просвете - http://www.
mnp.gov. rs/ а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу документацију: краћу биографију, оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 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 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 горенаведену адресу 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 писаним путем обавештен о исходу
конкурса. Ближа обавештења могу се добити на
телефон 019/422-876.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

19312 Вражогрнац, Вражогрнац бб

Педагог

на одређено време, ради замене
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020):
одговарајућа врста стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи:
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 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; да има држављанство Републике Србије, што се доказује уверењем о држављанству; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад, услове
утврђене законом, другим прописима или актом
о систематизацији радних места у установи.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: пријавни формулар који се
преузима на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ о испуњености
услова у погледу стручне спреме; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности надлежног органа унутрашњих послова. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду. У
пријави кандидат треба да наведе тачну адресу
на којој живи, број фиксног или мобилног телефона. Пријаве достављати на следећу горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Рок
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

1. Сарадник у звање сарадник
у настави за ужу научну област
Информационе технологије у
образовању

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент мастер академских студија на
студијском програму Информатика и техника у
образовању са просеком оцена најмање 8 (осам)
на студијама првог степена.
ОСТАЛО: пријаве са прилозима (докази о
испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених
научних и стручних радова, књиге и саме радове
подносе се у року од 8 од дана објављивања у
публикацији „Послови” на торенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон:
023/550-501.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Житиште

Директор

на манадатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да има: 1) одговарајуће образовање за васпитача или стручног
сарадника; да је одговарајуће образовање стекао на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или мастер струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем, 2) дозволу за рад васпитача или стручног сарадника лиценца; 3) обуку и положен испит за директора
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора установе, дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања
на дужност); 4) најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да
обавља и лице које има: одговарајуће образовање за васпитача из члана 140став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања,
дозволу за рад васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања, 5) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 6) 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 (члан 139 став
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1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС” број 88/2017
и члан 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања „Сл. гласник РС” број 108/2015); 7)
да има држављанство Републике Србије; 8) да
зна српски језик. Осим утврђивања испуњености
услова за избор директора, Конкурсна комисија
ће ценити и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). 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 (члан 123 став 14 Закона о основама система образовања и васпитања
„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/18, 10/19 и
др). Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је
правноснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности (чл. 7 став 2 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања).
ОСТАЛО: уз пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат треба
да достави: 1) биографију са кратким прегледом
кретања у служби или радном односу и предлог
мера, организације и начина руковођења Предшколском установом коју би спровео као директор; 2) диплому о стеченом одговарајућем образовању у складу са чланом 140 Закона (оверена
копија, овера документа не сме бити старија од 6
месеци); 3) уверење да има одговарајуће радно
искуство на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, уверење мора садржати јасно наведено радно место
на којем је кандидат стекао радно искуство на
пословима образовања и васпитања (уверење не
може бити старије од шест месеци); 4) уверење
о положеном испиту за лиценцу или стручном
испиту (оригинал или оверена копија која не
може бити старија од шест месеци); 5) уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија,
уверење не може бити старије од шест месеци); 6) извод из матичне књиге рођених издат
на новом обрасцу (оригинал или оверена копија,
уверење не може бити старије од шест месеци);
7) уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или оверена копија, уверење не може бити старије од шест месеци);
8) уверење Привредног суда да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена копија, уверење не може бити
старије од шест месеци); 9) уверење надлежног
суда да против њега није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела из члана 7 став 4
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (оригинал или оверена копија, уверење не може бити
старије од шест месеци); 10) уверење надлежног прекршајног суда да лице није прекршајно
кажњавано због дискриминаторног понашања
(оригинал или оверена копија, уверење не може
бити старије од шест месеци); 11) кандидат

који је стекао неко од звања према прописима
из области образовања прилаже јавну исправу
на основу које се може утврдити стечено звање
(оригинал или оверена копија која не може бити
старија од шест месеци); 12) доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата,
доставља кандидат који поседује извештај просветног саветника (копија); 13) уколико кандидат није стекао образовање на српском језику у
обавези је да достави уверење високошколске
установе да зна српски језик као језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад (оригинал
или оверена копија која не може бити старија од
шест месеци); 14) 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 (извештај просветног саветника) – копија извештаја. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља кандидат који
буде изабран за директора, пре закључења уговора (оригинал или оверена копија која не може
бити старија од шест месеци). Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже оригинал или оверену
копију лекарског уверења из досијеа, ради достављања Покрајинском секретаријату. Кандидат
који има положен испит за директора установе,
доставља уверење о положеном испиту (оригинал или или оверену копија која не може бити
старија од шест месеци). Изабрани кандидат
који нема положен испит за директора установе, дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о
испуњености услова доставити путем поште на
горе наведену адресу или лично код секретара
предшколске установе, са назнаком „За конкурс
за избор директора”. Права, обавезе и одговорности директора утврђују се посебним уговором
о међусобним правима и обавезама, без заснивања радног односа на период од 4 године са
пуним радним временом. Неуредне, неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Предшколска установа није у обавези
да врати конкурсну документацију пријављеним
кандидатима. Ближе информације о конкурсу
кандидати могу добити од секретара установе,
контакт телефони 023/3822-225, 064/845-9564.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора основе школе
треба да испуњава услове прописане чланом
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и услове прописане чланом 2–7 Правилника о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 108/2015) односно да има: 1. одговарајуће високо образовање
за наставника школе и подручје рада, педагога
или психолога стечено на: 1а) 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; 2а) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице са образовањем из подтач-
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ке 1а) тачка 1 и 2 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Кандидат треба и да: 2. има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. има обуку и положен испит за директора установе (кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност); 4. има
одговарајуће радно искуство од најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 5. има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. није у поступку и на начин прописан
законом утврђено дискриминаторно понашање,
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, 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, да није против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за горе назначена кривична дела;
7. има држављанство Републике Србије; 8. зна
језик на се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик).
ОСТАЛО: Документа која се достављају: 1.
пријава на конкурс на пријавном формулару
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; радна биографија (са личним подацима,
као и подацима о кретању у служби или радном
односу и предлог мера, организације и начина руковођења школом коју би спровео као
директор); 3. фотокопија личне карте, односно
биометријски очитане личне карте, 4. оверена
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (лица која имају образовање на
студијама другог степена, достављају доказ о
завршеним студијама првог степена основним
и мастер студијама као и додатак дипломи); 5.
оригинал или оверена копија доказа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
за рад наставника и стручног сарадника; 6. оверена фотокопију уверења о положеном испиту
за директора установе, уколико кандидат има
положен испит; 7. потврда да има најмање осам
година рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
и послове које је обаваљао; 8. доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) - оригинал или оверена фотокопија
(не старије од 6 месеци); 9. уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 као ни за повреду забране
из чланова 110-113 Закона о основама система
образовања и васпитања, не старије од 6 месеци (уверење надлежног МУП-а), 10. уверење
да против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница нити донето решење о
одређивању притвора, не старије од 6 месеци
(уверење надлежног суда); 11. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије од 6 месеци (уверење надлежног
привредног суда); 12. оригинал или оверена
копија уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); 13. извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена копија (нов обраБесплатна публикација о запошљавању

зац); 14. доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико је кандидат имао појединачан стручан надзор; 15. доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања (доставља кандидат
који се пријављује на конкурс, а који је претходно обављао дужност директора установе);
16. уколико кандидат није стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовни-васпитни рад (српском језику), онда се мора
приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда да су више или средње образовање стекли на језику на ком се изводи образовни-васпитни рад (српском језику) или уверење/
потврду да су положили испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе
- оригинал или оверена фотокопија. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената морају бити
уредно оверена и иста се по окончању конкурса
не враћају кандидатима. Пријаве са потребном
документацијом о испуњености услова, са назнаком „За конкурс”, слати лично или препорученом
пошиљком на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
23205 Бело Блато
Маршала Тита 28

Наставник технике и технологије

у другом образовном циклусу,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко шездесет
дана, са 40% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених Законом, кандидат треба
да испуњава и посебне услове утврђене у члану 139, 140 и 142 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), члану 3 став 1 тачка 13
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020 и 19/2020), као и да испуњава истоветно
утврђене услове у општим актима школе и то:
1. да има одговарајуће високо образовање, те
да има следећи стручни назив за занимање за
радно место: професор техничког образовања,
професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког
образовања, професор техничког образовања
и машинства, професор технике и машинства,
професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања
и физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије,
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
професор физике и основа технике за основну
школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања
и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког
образовања, професор технике и графичких
комуникација, професор производно-техничког
образовања, дипломирани педагог за техничко
образовање, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор основа технике и
производње, професор политехнике, професор
технике и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани
физичар - професор физике и основа технике

за основну школу - мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор технике и
информатике - мастер, дипломирани професор
технике - мастер, мастер професор технике и
информатике, мастер професор информатике и
технике, професор основа технике и информатике, мастер професор технике и информатике за
електронско учење, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из области техничког и информатичког
образовања). Наставу из предмета одређених у
ставу 1 овог члана могу да изводе и лица која
су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм
из тих предмета у трајању од осам семестара.
Кандидат треба и: 2. да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија и након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 3. да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 5. да је држављанин РС; 6. да зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; 7. да је пунолетан; 8. да
има извршену проверу посебних способности
сходно чл. 154 ст. 5 Закона о основама система
образовања и васпитања. Ови услови доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да приложи: 1.
одштампани примерак пријавног формулара
који се попуњава на званичној интернет страници Министарства, 2. фотокопију дипломе о
стеченом образовању; 3. додатак дипломи или
потврду високошколске установе о остварености
најмање 30 бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ, 4. уверење о
држављанству; 5. извештај о извршеном лекарском прегледу доставља се пре закључења уговора о раду од стране изабраног кандидата; 6.
извештај из казнене евиденције МУП-а; 7. извод
из матичне књиге рођених; 8. кандидати са
вишом стручном спремом достављају потврду о
заснованом радном односу на неодређено време и о трајању истог у другој установи. Докази
о испуњености услова достављају се искључиво
у папирној форми (пријаве поднете електронски неће се узимати у обзир), фотокопије приложених докумената морају бити оверене, а
документа под тачкама 4 и 7 не старија од шест
месеци. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”
23265 Книћанин
Жарка Зрењанина 4
тел. 023/867-001

Наставник разредне наставе

на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18)
кандидат треба да испуњава и услове утврђене
у члану 139, 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања (даље: Закон)
и у члану 2 став 1 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће
образовање и то: А) високо образовање на студијама 2. степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); или Б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 1.
степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од 3 године или вишим образовањем.
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора
имати образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (члан 142 став 1 Закона). Ово образовање наставник, васпитач и стручни сарадник је
обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се
да наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу има образовање из
члана 142 став 1 Закона. У складу са чланом 143
Закона, када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом 140
Закона, министар, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника; када је
образовање стечено у систему војног школства,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар;
када је образовање стечено у иностранству,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника, на основу акта
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о признавању стране високошколске исправе и
мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да
обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу).
Без лиценце послове наставника, васпитача и
стручног сарадника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног
односа у установи), 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под
условима и на начин утврђеним за приправнике
(најдуже 2 године од дана заснивања радног
односа у установи), 3. лице које је засновало
радни однос на одређено време ради замене
одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана
заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из члана 142 Закона), 5. педагошки и
андрагошки асистент и помоћни наставник.
Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у разредној настави може да изводи: 1)
професор разредне наставе, 2) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 3) професор
разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - мастер, 6) професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу. 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4. да има
држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно
васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је
дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем високом образовању, А) оверена фотокопија дипломе/уверења
траженог степена и врсте образовања. Лица која
су образовање стекла у некој од република СФРЈ
до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16.
јуна 2006. године или у Републици Српској, а
врста образовања не одговара врсти образовања
која је прописана чланом 140 Закона или су
образовање стекли у систему војног школства
или у иностранству, као доказ о испуњености
услова у погледу стеченог образовања, за радно
место за које конкуришу достављају оверену
фотокопију решења министарства надлежног за
послове образовања и васпитања (члан 143
Закона). Б) доказ о образовању из педагошких,
психолошких и методичких дисциплина (оверена
фотокопија доказа који изда високошколска
установа, односно уверења или другог одговарајућег документа о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказа о
положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу) - пожељно је да доставе
кандидати који то поседују, 3.уверење о
држављанству-оригинал или оверена фотокопија, 4. извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није
осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3.) који
није старији од 6 месеци – оригинал или оверена
фотокопија, 6. доказ да је стекао образовање на
српском језику или је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе, (диплома/уверење издато на српском
језику која се приложи као доказ под тачком 2
сматра се доказом о знању српског језика под
тачком 6). лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са

децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.
rs), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа за наставника разредне наставе у
публикацији „Послови”. Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса доставити
лично или слати на адресу школе: Жарка Зрењанина 4, 23265 Книћанин, са назнаком „за конкурс”. у обзир ће се узети само благовремене и
потпуне пријаве. За све додатне информације
обратити се на телефон школе 023/867-001.

Пословни центри НСЗ
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
– незапослена лица која траже запослење
– запослени који траже промену запослења
– друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно
најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради,
која није засновала радни однос или на други начин остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и активно тражи
запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се особа која је у радном односу или је на други начин остварила право
на рад, али активно тражи промену запослења и води се на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у
претходне две групе – ученици, студенти, пензионери, лица којима
мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и
личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти – потврду о статусу
• пензионери – доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа – доказ/
решење о мировању радног односа.

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

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
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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

